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・學會役員會★ 

例會を每月第三火睦に 

一十二月+六日午後六時半より〒

★硏 究 會★ 
每週水耀日19誌より【會費不用】

★中等科講習會*

【晝の部】

每週另曜・木曜午後1誌半ーー3時 

講師 平澤義一氏

【俊の部】 

每週金顒日午後7時より 

講師 伊藤已酉三氏 

會習律ーヶ月1冏
曾玖I夜一ケ月50錢

ザメンホフ祭
LIBRO FESTO

12月13R19時より丸の內鐡逍クラブにて 

會話會を兼りて開喘。一當!］は停場に 

て學會取次の津書を割引贩賣いたします 

御友人を多數御誘合せの上御出席下さい 

〔會費5錢〕

---- 〔年賀狀工ハガキ發負〕----

BULTENO の 

申込受付は12月15日まで（前號參照）



・第十一年ラ•レヴォ•オリエンタ第十二號・

Adiaŭ, Lando de Beleco
Mi ne volas forlasi la ĉarman eTapanujon antaŭ ol skribi kelkajn vortojn 

por danki al JEI kaj ĉiuj aliaj Esprantistoj inter Morioka kaj Nagasaki, 
pro la mirinda organizo de mia vojaĝo Japanujo kaj pro la centoj da 
aĥiblecoj montritaj al mi dum la kvin semiyn（）j jus pasintaj- Nur dankĵ al 
tiu modela laboro estie eble, ke mi povis iari 26 publikajn,16 internajn 
kaj 5 rad io- parol adoj n.

Vere mi ne povas trovi vortojn por sufiĉe danki, persone kaj en la 
norno de la I・ C・ K., sed mi volas almenaŭ certigi al ĉinj samideanoj, ke 
mi neniam povos forgesi miajn n nike b elajn tagojn on Japanujo.

Volonte rai skribus personan leteron al ĉiuj miaj gastigantoj, sa samide
anoj tion permesus. Sed mi apenaŭ povas steli la necesan tempon por 
skribi artikolojn por Heroldo. Fakte preskaŭ cio, kio aperos en Heroldo 
estis skribita post noktomezo aŭ cc post la unua horo matene>

Bedaŭrinde mi ne povas skribi iajn detaloj n pri mia vojago tra la lando de la krizantemoj 
kaj afablecoj, sed petas ĉiujn legi miajn leterojn al u Heroldo." Tie nii sufiĉe detale skribis 
pri miaj vizitoj en Ja diversaj urboj, pri Ja gastigantoj, iliaj edzinoj kaj infanoj. Se la JEI 
postulos tion, ICK volonte disponigos pli detalan materialon, sed eble la Revuo Orienta 
kopios kelkajn de miaj rimarkoj el Ia " Heroldo 匕

Mi povas mencii nur du nomojn tie ĉi, nome sinjoron O^saka la animon, kaj sinjoron 
Hirasaŭu, la dekstran manon de la nuna JEI. Ilia plej modela zorgado por ini tra Ia 
multaj urboj estis vere kortuŝa. En ĉiuj anguloj de Japanujo mi ricevis salutkartojn, por 
memorigi min ĝustatempe pri la daurigo de mia vojaĝo, aŭ pri malgrandaj ŝanĝoj.

En ĉiuj urboj la samideanoj promesis al mi de post nun regule raporti 
al " Heroldo リ kaj ICK, por ke la eŭropaj samideanoj bone sci n pri la 
progresoj kaj sukcesoj en Japanujo. Nur per reciproka informado ni povas 
kapti pli da kuraĝo al pli vigla kaj celkonscia laborado. Iai Oriento kaj 
la Okcidento devas reciproke helpi sin, kuraĝigi sin, kaj mano en mano 
labori ĝis la fina velikoe Se mi ne legos en " Heroldo;; almenaŭ unufoje 
ĉiumonate pri la diversaj urboj on Japanujo, mi devos pensi; ke mia laboro 
estis vana. Mi treege esperas do, ke dopos t ntm la japanoj ne plu izo] igos 
sin kiel insulanojn

Mia holanda amiko S-ro Nick Slinger, kiu vojaĝis kun mi trn multaj 
urboj, deziras, ke mi aldonu ankaŭ liajn salutojn kaj dankesprimojn al 
ĉiuj samideanoj.

Mi esperas，ke kiel eble plej multaj samideanoj sekvos min en mia 
plua vojaĝo ĉirkaŭ la mondo, kiu bavis tiel gloran komencon en Ja pa nu jo^ 
Iai Heroldo de Esperanto bonvolis konsenti raporti tre detale pri mia tuta, 
vojaĝo ・ Ĉiuj miaj centoj da samideanaj geamikoj en Japamijo bonvolu 
preĝi pri mia plej bona sano, kian ini ĝuis tra la lando de la belaj "obi" 
kaj mil aliaj ĉarmoj>

Joseph R. Scherer
^epciala delegito de I. C. K.



J. R. Scherer 氏の Rekta Metodo
風間恒弘

「4年前私がスクヰスからロスアンジェルス 

に來むさき・こ、にはた人のエスペラン 

チストしか居むかった。最初のkursoで私に 

10人のgesamideanojを得た〇二の】〇人の 

gesamideanojの協力によって、現在ロスアン 

ヂエルスのエスペラント會任200の會貝も有 

するまでに發展い:。この中でHeroldoの 

abonantoj （X 100 も超えみさ思ふ〇 Esperan
tisto \Z して、世界に於けるnia aferoの狀態

通じないものは esperantistaj vilaganoj だ。 

私仁道憾ながら日本においてこのvilaĝanoj 
を多く發見すち。少くざしunu inter nacian 
gazetonをaboniすみ事をおすゝめみ〇 U. 
E.A.のEsperantoでもよいが.かれたけで 

は物足らわ。一月にdudek paĝojやそ二らで 

（I Bona Esperantistoになる爭けで孑耳〇每 

週8 paĝoj又にそれ以上を、獨逸から送っ 

て吳れら事も考へれtr 一年に五閱や六闻仁や 

か、ものだ。場合によって仕二.三人でーし

I： aboni '/ Z事して・きみ。かう云ふ意味で 

私にHeroldoな＞おすゝめする〇 Heroldoな• 

aboniするため、ロスアンチェルスのgrup
anoj の中には・畫飯を拔くものもある位だ。

エスベラントの幣及に（H organizoが大切 

7：,私に二、に集られ九みなさんに向って、 

U. E. A.の京都代表であり、tre lerta kaj 
fervora samideanoて•あるハ木日出雄氏の 

gvidoの下に整然たるorganizoも作られる 

事を希望する。ロスアンヂエ,レスではすべて 

のgrupanojがlaboroな持ってゐろ〇

さうでなくてはほんこうで（二ない。!aboro 
が anoj を kunvenigi する〇 !aboro がな く 

ては團結び里まれわ。私の所へは世界の各地 

からkorespondoも望んで來ち〇さてし一々 

返事をし切れろものではないので、私は私の 

grupanojに私の代りに返事花書いてもらう、 

そして私が署名もしておくらのたが、相手の 

人はこのtrompoに氣付かないほご、私の 

grupanoj [X lertaj でかろ。

さて、私（こ二れらのlertaj esperantistoj 
な養成すみ？に、たった10回のkusroしか 

要しない。（dmetodoで有名な Andreo Ĉe 
氏ビはまだお會ひする機會を持ためから彼の 

有名なmetodoについては詳しく知る事を彳・ 

わ。しかし私は私の metodoをもってゐる〇 

二れは私が rekta metodo X （I paroliga 

metodoミ呼ぶ所のものである」さ云ふ風な 

前置きの下に、J. K Scherer氏（二10月28日・ 

京大學生集會所において.私の司會の下に催 

された、京都エスペラント會のbonveniga 
kunsidoの席上で彼のrekta metodoについ 

て語りはじめました。以下なるべく彼の言葉 

な使って、営日の話を再現して見たいざ思ひ 

ます。これは、御覽の逋り、私達がĈe-metodo 
について聞き知ってゐる所ざさはめてよく似 

たものでおり、私逹の Kursgvidadoも、今 

までの樣な一本調子な講義風なものを離れ 

て、次第にこの方面に進むのではないかざ思 

はせます。ざにかく二の話（t tre instiga T 
り、又きけめてinteresaなものでした。

「私のkurso （工たった10回で完了すみ。一 

週に二回、午後7時からはじまって9時に終み 

のだが.勿論二.の時刻には.kursanoj厲一日 

の勞苦につかれた身縊む會場に運んで來ろ ・ 

Iかし、ざう汀、kursoがはじまろざ、彼等 

のりむさうむ眼厲輝き出し.彼等のvangoj 
は新Iい智識への渇望のために赤味をおぴ、 

frazojを唱へろ彼等のvoĉoはますますforta 
さなり、すっかり疲れを忘れてしまふ。・9時 

にluirs〇がおはるご、彼等は全く喜んで、今 

Hもこの會•場に來ち事の出來た弟も感謝して 

歸って行く。kursoの間・私は一度たりざI 
angla lnigvoを使【工ない〇私は全く Esperanto 
で考へる事か彼等に敎へる。

2ヶ月の後、すでに彼等はflue paroladiす 

る事を初めてゐろ。kursoは7時に初まみの 

だが、kursanojは巳に6時頃からつめカ・け 

て彼等の間にEsperantoで、やかましく議論 

し合ってゐみ。

さて、私はkursoの間に全く angla lingvo 
を用ゐわざ云ったが.その代りに先づ私は 

bildojを利用する。lumbildojもよく使ふ9 
第二に私任彼等にparoligiす•あぐたこへば前 

置詞の說明に私は次の様な圖を用ゐち。

kursanojが之れについて、三度同じ事むくり 

かへす。
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"La domo estas granda''
"La domo estas granda.n 

La domo estas granda.^
この樣に私はいつも彼等花paroligiする。 

私の metodoがparoliga metodoさも云はれ 

る理由はそ二にめろ。二れによって彼等は唇 

な訓練すあ。唇の訓練ミ云ふ事は非常に大切 

な事だ〇私はalfabetoを孜へるのに、abc 
にはじまち一群の單語を以てすみが、ーーた 

さへば

al abla, bela, citrono, ĉambro, domo, 
elefanto, flago, ktp・

——彼等アメリカ人肚アファーブラなエフ 

エープレミ發疔L勝ちでもろ。paroliga me
todo は第一に疋し、、發音を敎へみ。多數の 

€のが同時に聲をそみへて發咅するざ云ふ事 

（工、極端な诫咅を消す結果になみ。彼等（X 

私の止しい發音の指禅の下に、お互に短所も 

矯正し合って中正の汲音に近付く事にむみ。 

第二に彼尊は正Lい表現を知らず如らずの內 

に覺え込む.私（I全く英語を川ゐないが、: 

の事は彼稈をLてEsperantoで考へろ事に慣 

れさせ乙。

さてゝ家の前にはarboが立ってゐる。ア 

メリカで（工大HE palmoだ〇

u Antaŭ la dorno stiras pal mego
一同が.私について聲をそろへて云ふ。

"Antaŭ la domo staras palmego.n 
"Antnu la domo staras pidmcgc." 
<c Antaŭ la domo staras paltnego.n 

いつも・三度だ。

n Malantaŭ la domo starus palmet〇.,, 

"Malantaŭ la domo staras palmeto.

かうして、lernantoj は antaŭ から malantaŭ 
も導く事を覺龙ろ。

"1101110 estas en la domo.
"Li iras el la domo."
l( Nun li staras ekster la domo.”
"Li staras antaŭ la domo.”
"Apud Iti palmeto starus dometo."
"Birdo flugas super la dometo."
"Birdo flugas al la domo."
ktp・ ktp. ktp.

前にもたびたび言った梯に.angla lingvo 
，は一切用ゐないのだから、なĴSべく angla 
vortoに似ア:筒単む wtoから敎へて居る。Ĉ 
かしbildojを巧ろに使へ氐そんな心配は 

・不娈だ.彼移が全く Esperantoで考へる事に

なれろ様になろ7:めbildojの役目厲巫人だ。 

他の例もざって說明しょう。

“Kioma horo 
estas ?"

或生徒が全くちが 

M畤間を答へる。

“ Estas kvar.p 
するこ私（匚全.く 

ワケがわからわ樣な 

表悄でき、かへす。 

そして他の生徒に閲 

く 〇" Kioma horo estas ?"
"Estas dekdu kaj dudek."
“ Ki-i-i-o ? Dekdu kaj dudek ?"

他の生徒が答へ"• ：

"Estas dekdua kaj dudek."
“ Ki-i-i-o ?"

かうして.正しい答を得るまでやって行 

く。

"Estas dudek post la dekdua."
"Jes, nun estas dudek post la dekdua "

間建った生徒はH分の誤について知ろ〇答 

7機會の與へられなかった1のも、芒•の 

esprimoが正しく、ごれが間逮ってゐろかな 

覺え込む〇私のkursoにはkuracistojも來 

（しばinstruistojも來ら〇 studentinojもやっ 

て來ち。老いたらしのも.若き者しL聲んそ 

ろへてparoliし%且私のdemandoに一心に 

答へる。かうして北った10冋で十分だ」.

Scherer氏の話は人85二んな二ざでした。 

私逹も'當口“彼の生徒になった氣で

"La domo eslas granda."
こやって居ましたが、离工の本野敎授がサボ 

ってゐみ所も見付けられ.早速

u K ial vi ne parolas ? n 
ささめ付けられたりしました。

はじめからangl» lingvoな使はす.全く 

エスペラントのみで、Esperantoでごへる事 

に慣れさぜる〇その兀めにbildoj lumbil
doj なウソミ使ふご云ふ彼のparoliga metodo 
は彼がロスアンヂエ/レスで攀げ得たざ云ふ发 

際の成績に照らして見てし、乂一しょについ 

て來ア: S.ingerが彼の四ヶ月前のlernantoで 

めみ;:云ふ樣な眼前の事實から見てし、私達 

にごって、mirindaでめリ\imitindaでめる 

ざ申されぱなりません。

（1230 n.11 gt. 4ka.）
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エスペラント初等講座

EL FABLOJ DE EZOPO
Vidvino kaj Kokino

(やもめ

Vidvino havis kokinon, kiu donis 
unu ovon ciumatene. La virino 
j)cnsis en si mem : ” Se mi donos
al mia kokino duoblan porcion da 
}iordeo, si ovuinos dufoje ciutage." 
Tiel ŝi faris, kaj la kokino baldaŭ 
tiel grasiĝis, ke ŝi tute ĉesis ovumi.

〔註〕\idvo （妻を失った）霖夫.vidvino 
やもめ.未亡人。

ĉiu^nate^e 每朝

&u"ag，e 每口;ĉiu^jai^e 每年 

ĉiu^imanĉe 每 H 曜に 

ahTdu'：i'tag，e — H置きに・隔日に 

diri al si memひざり言も云ふ 

pensi en si mem = pensi （私かに〕考へ る 

d^obFa二倍の;du'onら半分の 

dtffojP 二度、二回

kvanto （質kvalitoに對して）段.分R； 
granda kvanto 大愷

porcio （割當の）一定彊、一人前（分の食物 

なざ）

ov,um,i=doni ovon 卵ね生む 

ov?aĵo卵燒.オムレツ 

hordeo大參 

tritiko 小參

aveno燕參〔カラスムギ）

过牝碾）

〔譯〕或る後家さんが牝鷄も一匹持ってゐ• 

まい:、その牝鷄は（kiu）每朝卵を一つ生む 

（與へみ）のでし讥。後家さん（Ĥひざり思ふよ 

う:『もし私の牝鷄に大參も二羽前（二倍の分 

量）やれば每日二度卵を生むだみう』さ。そう 

致しました、すらざ牝鵝はやがてひぎく肥艺 

てきて・まるきり（tute）卵を生まなくなりま 

LT:〇

（oleo （液船の）油
）graso （固形の）脂

[grasŬ脂ののつ仁、肥た

grasiĝi 肥;5

J ĉesi......... しなくなみ

I halti=ĉesi movi （たち）停まる

tiel-, ke〜 ひビく ・•••なので~ LT：（位

わ
〔文法〕L我 vidvino pensis•―の La （I 前述 

のvidvinoの意故、特定ゝ冠詞付き;kokino 
baldaŭ tiel… のkokinoも同梯その牝鷄は 

の意で特宜.冠詞付き。禽獣を指して云ふ人 

稱代名詞に普通にはĝb但し本物語の如く 

『牝』なみ二さが明かでおちざきに任ŝiを用 

ひてもよい（勿論『牝』たみこざが明でも華な 

用ひてもよい）。

La Maljuna Hundo
(老

Hundo, kiu estis spertegulo en sia 
tempo kaj faris bonajn servojn al sia 
mastro sur la kampo, fariĝis fine 
ellacigita de la maljuneco. Iun tagon,

犬）

〔譯〕その昔は（en sia tempo）中々の剛の 

者でわって野外では御主人に忠勤もはげんで 

ゐた（faris bonajn servojn）犬がざ〉ざう第 

る年波に（pro la maljuneco）衰へ切ってし 
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€a^ante apron, ĝi ka])tis la beston 

per la orelo, sed ĝiaj dente)] malfirmi- 

ĝ!s kaj ĝi estis devigita lasi Ia apron
■ 

forkuri. Ce tio, la ĉasLto, kiu al

venis； severe kulpigis ĝin. Sed la 

malforta hundo respondis : „Pardonu 

al via maljuna servanto! Estis la 

forto； sed ne Ia volo, kiu mankis al 

mi. Volu prefere rememori, kia rni 

estis, ol riproĉi, kia mi estiis.^ 

まひました〔血ドiĝis el'aĉiĝita） 〇或る日の事 

猪な追ひ立て、ゐて具奴（その瞅=猪）の耳っ 

了:まに喰ひっきました:捕ヽた）.が犬の齒よ 

ぐらついて止むなく 5猜な逃がしてIまはね 

はなりませんでし冗。是を見て（"tio〉そ 

二へやって來了:持人任犬をきびしくせめまし 

Ĵ:〇然し衰へた犬任答へて申します樣:『め 

な 了:の老僕（maljuna servanto =ser visto）（に 

その罪）許むしてやって下さい!私に缺けて 

ゐましたのは意志で壮ありません、力なので 

マ（獣を送がすまいご云ふ意志はあったので 

すがカ及ばず）。ごうぞ私の今もおIかりに 

むろよりIむしろ私の背も思ひ起して下さい 

ませ』。

C註〕/aperta經驗な積んで熟練な

1 lerta拔目なく上手な.器用な

^pert^gulo熟練者.手だれ

|Cn la tempo de la patro 觀父の代に

| eu sia tempo =biutempe 自分の 全盛）叶 
: 代に、その當時、自分の番に

Ŝi estis adorata pro beleco en sia tempo 
昔厲むらい:ものだ

fmastro主人、亭主

majstro （一藝の〕達人;majstroverko 傑作

/laca疲勞した
.1lacigi疲勞さす

I ellacigiすっかり疲勞さす 

ellacigitaすっかり疲らされる

lasi〜! ~するまゝにLて）

Lasu min iri.させる私に行かせて。 

forkuri （わちらへ走り去って［逃ら

Ĉe〔場所の一點〕……の處（點）に・〔時の一 

KD……に當り、……すらに際し

〔Si ekploris pro la sciigo.その知らせが
L悲しいさて（原因）泣いた.。

ISi ekploris ĉe la sciigo.その知らtfね聞
1いて泣§出し7:。

/kulpa罪わろ、kulpo （過失の）罪

Ipck。C神佛に對する）罪業

Mi estas kulpe私が惡うございます〇 

（kulpigiお前が惡いのだĴiきめつけち 
^senkulpigi sin苜ひ譯を云ふ

Iun tagon = en iu tago 或日のこさ（unu 
tagonを同じ意に用ひるニミもある）

J cati狩ら、e：isnnte狩り立て、 
^ĉasisto持人（かりうぎ）

ロpro野猪 

Iporko 豚
/juneco 靑春

^maljuneco 老境

（Li batis min sur la kapo.僕の頭むなぐ 
Jった。

jMi kaptis lin per la kolumo.胸ぐら（力
'ラー）も〕収つア:。

jmalmola （やはらかに針し）固い
J rigida （形の歪まは）削い

|solida C氣體液艦に對固册の

finna （ぐらっかぬ〉確りしT：
malfirmigiぐらつく、ゆちむ

esti devigitaごうしてもそうせればならな

く （devi）させられる.止むを得す....すら

severe 憋格に.手きびしく

kun severa mieno 二 わ い 顏.ら して 

se veni veteroきびしい天氣

/aFveni到着すみ 

foriri去る

forta力の强い、forto力

（Al mi sufiĉas 3 enoj,三!ffiで澤山です。

'Al mi mankas 3 enoj.三同足りません。

/volo （何々しようごすろ）意志

deziro （何々したい）慾

ヾolii〜 まア〜して下さい

prefere = plivole, plibone むしろその方が 

ましだ

（Memor!記憶Lてゐる

\ reĵ rne mori （前に memoriしてゐたこ芒 

な）思ひ出す.思ひ起す

Rememoru, kia vi estis. お前炉（昔）ごん 

むでおったか思ひ起せ・昔・の扫前の二ざな思 

ひ出Lな。
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丹 戀 し（中等用讀物）

(2 )

（原文第二章）出菠後27 〇 bに彼らは着い 

た。それは类しい明みい五月の明方で・汽船 

は大孑むラ•プラタ河（Rio de Ia Plata）に锚 

なおろし7：、その河岸に沿うてアルゼンチン 

共和國の首府ブエノスアイレスの大きな都が 

擴がってゐĴ:。此のはればれ过しナ:好天氣泸 

ルコに（I、い、前兆でめちゃうに思はれた。 

彼（む嬉しくて化まらず过てしち•つてしては居 

られなかった。

la Plata, ĉe kies 
la granda urbo 

ĉeftirbo de respu- 
La belega vetero

お辞さんはもう幾マイル";離れてゐない 

ミニろに居る!幾隔問さ了:、ないうちに逢〜 

ろのだ!そして自分はアメリカに來てゐる・ 

新世界に來てゐみ、そして獨り大膽にやって 

來たのだ!彼には夢のうちに（此處へ）飛んマ 

來て、今目が覺めたばかりのやうに思仕れた。 

彼は如何にも宰福に醉うて居讥ので・ポケツ 

トを探った時に.IIかしててつ加り失〈な 

さわ樣にざ、口分の僅かなお金を二つの小さ 

な包みに分けておい7:その一つしか見つから 

なかった時でも、そんなにおごろきもしなけ 

れば悲感もしなかった。

皿

nova

La dudeksepan tagon . post la 
forveturo ili alvenis. Estis bela, 
licia maja matenruĝo； kiam la 
vajx)rŝipo eljct:s sian ankron svir la 
grandega Kio de 
bordo etendiĝas 
Buenos-Airos, la 
bliko Arĝentino< 
sajnis al Marko esti bona antaŭsigno. 
Li estis senkonscia pro ĝojo kaj 
senpacienepeo.

Lia pat rino estas nur kelkajn 
mejlojn malproksime de li ! Post 
malmultaj horoj li vidos ŝin ! Kaj 
li troviĝis en Ameriko en la 
mondo, kaj li havis la kuraĝon, sola 
veni ĉi tien ! Ŝajnis al li kvazaŭ li 
flugis en sonĝo kaj vekiĝis en la 
nuna momento. Kaj tiom feliĉa li 
estis； kaj li preskaŭ ne miris kaj ne 
ĉagreniĝis, kiam li traserĉis la poŝojn 
kaj trovis nur ankoraŭ unu el la(hi 
sumetoj, en kiujn li estis dividinta 
sian malgrandan trezoron, pjr esti 
certa, ke li ne perdos cion sanitcmj)〇.

(他の移住民の群ざ離れて獨り淋しくこぼこぼこ街の名&聞き閒き時の知人の門口に立っか。

おごる胸をおさへて呼鈴を押し了:■すろざ女の人が出て來た。）

,,Kion vi deziras, knabo ? (C tiu 
lin demandis en hispana lingvo.

,;Ĉu tiu ĉi ne estas", (liris la 
knabo, pene elpuŝante la ヾortajn， 
Ja butiko de Francesco Merelli ?"

^Francesco Merelli estas mortinta^, 
respondis la virino en itala lingvo・

La knabo sentis, kvavan li ricevis 
pikon en la bruston.

”Kinm li mortis ?"
,;He! antaŭ multe da tempoゝ 

respondis la virino ; „antaŭ monatoj• 
Uaj negocoj iris malbone kaj li 
foriris. Oni diris, ke li iris al

（12 p.）「何の用がわるの」eその人はスベ 

イン語で彼に尋ねた。

「めのこれ（Iji少年はやつこ音■蕖を出して 

云った。「フランセスコ•メレリの店ちアない 

んですか.」

「フランセスコ•メレリさん（I死にまし^ 

よ」さ女の人はイタリー語て'答へた。

その少年に胸に釘を打ちこまれた様な氣が 

しr：〇

「いつ死んだんです?」

「そう、ずうっざ前さ」さ女の人は答へた。 

「幾月t前だがれ。商竟がうまく行かなかっ 

讥ので逃げちゃつ了:の。此處からすうっざ遠 

いパイヤ•ブランカへ行ったってmけ卩 
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Bahia Blanca, tre malproksime de 
ĉi tie. Kaj apenaŭ alveninte tie, li 
mortis. La bntiko apartenas al mi".

La knabo paliĝis.
Poste li diris rapide: „Merelli 

konis mian patrinon; mia patrino 
servis ĉe sinjoro ]\Iequinez. Li sola 
estus povinta diri al mi； kie sin mi 
povus t rovi. Mi venis Amerikon 
por serĉi mian patrinon. Merelli 
sendis al ŝi niajn leterajn・ JSIi devas 
trovi mian patrinon".

* *
”Tie ĉi loĝas la familio AIequinez; 

ĉu ne ?"la knabo demandis timeme^
”Ĝi loĝis tie respondis la

fraŭlino, akcentante la italajn vortojn 
laŭ hispana maniero. ;;Xun ĉi tie 
logas ni, la familio ZebaJlos".

”Kaj kien iris la familio Mequi- 
nez ?u demandis Marko kun frapanta 
koro<

”Ili transloĝiĝis al Gordovau<
”〇）rdova ! " ekkriis Marko.リKie 

estas Cordova ? Kaj Ja persono, kiu 
servis ĉe ili, Ia vi rino, mia patrino ? 
La servistino estis mia patrino ! Ĉu 
ili kunforkondukis ankaŭ mian 
pntrinon ? a

La fraŭlino rigardis lin kaj diris : 
nMi ne scias. Eble scias mia patro, 
li konis ilin, antnil ol ili forvojaĝis. 
Atendu unu momenton ! a

Si forrapidis kaj baldaŭ revenis 
kun sia patro, granda sinjoro kna 
griza barbo. Tiu rigardis dum unu 
momento la simpatian personon de 
la denova maristeto kun blondaj 
hanj kaj agla nazo kaj demandis lin 
fuspa rola nte itale : ”〇n via patrino 
estas el Genova ?“

Marko respondis : ”Jes"・

ぎ.そニへ行くさ直き死んたんですって。此 

の店はわたしのですよ」ゝ

マルコは靑くなった。

やがて彼は早口に云つ仁。「メレリがお母 

さんを知ってゐ了:んですCお毋さんはメキネ 

ズさんざ二で働いてゐたんです〇 メレリだけ 

がお母さんの居るざ;ろな云へるんですの 

に。僕门お母さんな尋Ĥてアメリカへ來たの 

です。メレリが手紙むお母さんに渡してくれ 

了:んです。僕はお母さんを見つけなければな 

りません。」

沃 ・ 涤

「メキネズさんは此處に居ますの?」ざ少年 

はおヨおざさ聞いた。

「此處にいらっしゃいましたよ」ご若い婦人 

が答へた。スペイン語風にイタリー語な發音 

しながら。「だけご今は私達せバロスが住ん 

で居ますの」。

「何處ヘメキネズさんは行ったのですか?」 

ミマ〉レコは胸なご•きっかせながらきいた。

「コルドパへ行つなんですよ」。

「コルドパ!」ざマルコは叫んだ。「ヨ;です 

コルドバって?そして働いてゐア:人は?女の 

人です!僕のお母さんです。女中が僕のお母 

さんだったんですc メキネズさん逹は士さ 

んなも連れて行ったんでせうか?」

若い婦人は彼を見詰めて云つ7:。「私は知 

らないの。ひよっごするご父が知ってるかし 

知れないワ。父仕方の人達が行かれる前に知 

ってゐましĴ:^*ら。一寸待っていらっしゃい 

り!」

彼の女は騷けて行ってすぐに背の髙い嬪の 

白い父親ミー緖に歸って來た。その人は一寸 

の間金髪ミ魅鼻の此の小さなジヱノア水夫の 

好模型をながめて.あぶむつかしいイタリー 

語で彼にきいた。「お前のお壯さん任シヱノ 

ア人か龙?」

マルコは（そう）ビ答へた。
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厂尾生の信」 

昱坂雄二郞譯稿 

多羅尾一郞補

jam de longe もう

さっきから。 

balustrado 瀾干。 

hedero つ仁（.植）〇 

vestotrenajo 裳〇 

ŝanceli搖り動か 

す〇

kaprica氣まぐれ 

な。

ŝajnigi indiferenton
平氣な裝ふ。 

sabloplanko 砂洲〇 

flavkota黃ばん
/:〇・"心 

escepti 除く。 

metro-kvadrato メ

ートル平方。 

kraboかに〇 

tabrr- -（水の音） 

sen-paciencigi 我

慢しまれなくな

る〇

abunde 夥 し < 〇

aldone加うみに。 

densfolia葉の繁 

った。

salikoやむぎ〇 

kompare kun •••ミ

比較して。 

serpentum! うりう

ねすら。

orumi金色に輝か 

す。

videbligi 見い 〇 

streĉi 仲す。 

susurado サラサ

ラする音。

Ardeoめなさぎ（鳥） 

eksuperflui 汐がさ

Lにじめち。C 
sulkigi皺むよす。 

brovo 眉。

Literaturo
—OO〇—

KREDO DE “ BISEI ”
de R. AKUTAGAUA

Staranta sub Ja ponto, Bisei, atendas jam de longe la 
alvenon de sia virino.

Supre sur la ŝtonaj balustradoj de F ponto oni vidas 
d u one-ra m pan t «j n kaj d uone- pendantaj n hederojn, tra kiuj 
oni vidas de tempo al tempo blankajn ヾestotrennjojn de 
preterpapantoj en la strato, rebri lantaj n de F helu suno 
subiranta, ŝanceli tajn de V kaprica vento.

Tamen la virino ankoraŭ ne vidiĝas.
Bisei, sajni^ante indiferenton fajfetas kaj rigardadas 

malsupren sabloplankon sub la ponto.
La flavkota sabloplanko sub la })onto; esceptante nur 

spaceton du preskaŭ sap metro-kvadrat j, direkte tuŝas la 
akvon. Inter kanoj apud P akvo, troviĝas multe Ha 
rondaj tmetoj——eble loĝejoj de kraboj—kontraŭ kiuj 
batadas ondetoj, kaj ciufoje aŭdiĝas brueto : tabrr ••…

rramcn ankoraŭ ne alvenas la virino.
Bisei ion) senpaciencigas, (lirektas siajn paŝojn al la 

riverbordo kaj rigardas la kvietan siiprajon de 1? akvo, 
sur kiu nenia sipo ヾoturas. ,

Sur la riverbordo abunde kreskas verdaj kanoj, kaj 
aldone inter la kanoj oni vidas densfoliajn salikojn tie. 
La suprajo de F akvo, kiu troviĝas tra la kanoj, ne 
vidiĝas tiel larĝa, kompare kun la vera larĝeco de V 
rivero. Nur kviete serpentumas la pura kaj travidebla 
akvo tre mallarĝa, orumante unusolan ombron de 1' 
glima nubo en ĝi<

Tamen la virino ankoraŭ ne vi(lebliĝa6.
Bisei ekforiras de la riverb)rdo, kaj nun vagas tien 

kaj ĉi tien sur la mallarĝa sabloplanko, streĉas la orelojn 
al vespera trankvilero de F ĉirkaŭo, kiu mallumiĝas pli 
kaj pli.

Sajnas, ke jam pasantaj ne iras sur la ponto; ĉar 
nenie oni aŭdas plu bruadon de ŝuoj, de bufoj, nek de 
veturiloj. Blovado de vento, susurado de P kanoj, braeto 
de F akvofiuo, ie aŭdiĝas akra pepado de ardeo, • . < haltas 
ekaŭdante ĝin, kaj subite jen Ii vidas； ke jam la rivero 
(^ksuperfluas nerimarkitee La akvo, kiu nun lavas sur 
la flavkoto, brilas pliproksime ol antaŭe. Tarneib ankoraŭ 
ne alvenas la virino<< ・

Bisei, forte sulkigante la brovojn； ek ma rsas pli rapide 
sur la malluina sabloplanko sub la ponto. Dume la akvo
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de la rivero colon post colo, futon pcst futo surbordiĝas. 
Samtempe la odoro de algoj kaj la odoro de akvo komencis 
ektuŝeti malvarme ankaŭ lian korpon. ■

Supre sur la ponto la hela brilo de 1' suno tute inai-I 
aperis, kaj nur la ŝtonaj balustradoj klare silentas en la 
blueta ĉielo de F vespero. Tamen, la virino ankoraŭ ne • 
alvenase

Bisei ekhaltis finfine・
La akvo de la rivero malsekigas jam liajn ŝuojn, kaj 

vaste etendiĝas sub la ponto kun la brilo pli malvarma 
ol ŝtalo. Baldaŭ, kaj - ĉiuj la genuoj, la ventro, la brusto 
subakviĝas en la kruela plentajda akvo. Jen, eĉ dum la 
pensado la akvo pli kaj pli altiĝis kaj nun jam la kruroj 
subakviĝis sub la ondon. Tamen, ankoraŭ ne alvenas 
la virino.

Bisei, sur la akvo rektiĝante, kun necertigebla espero, 
ofte jetis rigardojn super la ponton.

Sur Fakvo, kiu trernpas al li ĝis la ventro, pleniĝas 
jam de longe la malhela vespe】•况 atraosfero, kaj la kanoj 
kaj la salikoj, kiuj kreskas jen proksime jen njai proksime, 
alsendas nu r kvietajn brue tojn de siaj folietoj tra malluma 
nebuleco. Jen, unu fiŝo eble perĉo, jus antaŭ lia vizaĝo 
elsaltas el akvo； montrante sinu blankan ventron.

卜 ii lu aero, kien la fiŝo suprensaltis； ekbriletas jam 
kelkaj steloj tio kaj tie ĉi, kaj eĉ la konturo de la hedero 
plektitaj balustradoj degelas en la vesperiĝa mallumo. 
Tamen, la virino ankoraŭ ne alvenas ....

Noktmeze, kiam lu lunlumo ])leniĝis inter la kanoj kaj 
la salikoj sur la riverbordo, la riverfluo kaj la venteto 
trankvile murmurantc unu la alian, la kadavron de Bisei 
ior de sub la ponto, ĝentile forportis al la maro.

Sed, konjekteble, la animo de Bisei devis esti sopiranta 
je la lunlumo en la serena ĉielcentro .... lia animo eliĝinta 
trankvile el sia kadavro oscilante supreniris tre alton en 
la lumeta dormiga ĉielo, kvazaŭ senbrue el la rivero sen 
la odoro de akvo kaj de algoj ••…

l)e tiam pasis kelke da <jarmiloj, la sama animo, jK)st 
siaj sennombraj metem psi kozoj, denove estas devigita preni 
al s! la formon de homo. Vere, ĝi estas la animo, kiu 
enloĝas al mi, kiu parolas tiel.

Do, estas nature ke, kvankam mi naskiĝis en la nuna 
Jiiondo nenion notindan mi faris ĝis nun.

Tage kaj nokte maldiligente mi ĉiam pasigas sonĝarnan 
vivadon nur fitendante ion ekster-ordinaran, kiu supozeble 
venus iam ĝuste kiel tiu Bisei atendadis sian amatinon 
lK)rĉiam ne alvenontan, sub la ponto en la vespriĝo 
Vane・ (Fino) Tradukita de J・ Nagasaka.

Korektita de I. Tarao#

colon post colo 一 
寸又一寸。

futon post futo 一 
尺又一尺。 

surbordigi 漲る。 

algo 藻、 
finfine 終に〇 

malsekigi ぬらす。 

«talo 鋼。 

subakviĝi 沈む。 

kruela plentajda 猛 
リ立つ滿潮の。

eĉ dum la pensado 
考へてゐる間に

ne certigebla espero 
心もさない希。

trempi濡らす。 

malhela nebuleco 
うすくらがり。

perĉoす¢き（矗）。 

konuro 輸廊。

Plektitaからまら 
れ兀。

degeliざけみ（う 
てぼんやりして 
行く意）。

lnnlumo 月光。 

riverfluo 流れ。 

trankvile 靜に〇 

murmurante … お 
互ひにやさやざ 
音を立て、。

for de sub la ponto 
橋の下から遠 

く。

kadavro 屍將。

konjekteble 推量出 
來る。

animo維魂3 
serena ĉidcentro 

晴朗な中空ヽ 

oscilanteふわふわ 

さ。

metempsikozo 靈 

魂轉移」

notinda書き留む 

lis・ の。

sonĝema夢多き。 

eksterordinara 異 
常の。

supozebleおそら 
＜〇

ĝuste kie!恰度… 
ミ同じゃうに。

porciam永久に〇 

vane虛しく。
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・科學欄

なめくじざ 

仁化つむb 
涯木柿郞 

funkcio 機能。 

individuo 個般。 

hermafrodita 
parigo兩性交合 

fekundigas 受精す 

み。
sperma ĉelo 精液 
細胞〉

serena靜かな。 

laŭdezira amanto 
自稱戀人。

repagi報ひる。

proponita kareso 
提供された愛撫 

aspiranto 熱望家。 

Amoroキウビット 

Sinjorino Naturo 
□然の女神r 

man-sago 投槍〇 

chi鑿でけする。 
ingo 谕。

eligado 轉出。 

esti nudigata 露出 

されろ。

distingi區別すちコ 

aminGU^i 媚み 〇 

aparteni所蝴する 

duon4ravidebla 半 
透明。

gnuido 地对。 

humida濕った〇 

mat-um-ita 覆（コれ 

f:〇
kalko石灰質。

en la kazo de … 
に於Ĉdo 

ovoselo 卵殻・ 

ksanta巨人む。 
produkti生産する 

laŭaspekte 外見上 

malbrila surfaco 
つやのむい表面 

turn-pord-heliko ミ 

仁てまいまい。

elkovi 帶す。 

familio 族。 

avantaĝo 利益。 

en-ramp-iri 這入り 
入む。

fendeto 割目。

for de la distanco 
de •…から遠く 
のがれて〇

Scienco

LIMAKO KAJ HELIKO
K. Ŝibuki.

La estajo ne nur havas strangan trajton, kiel multaj 
plantoj, ankaŭ havas la funkcieリ!！ de ambaŭ vira kaj ina 
seksoj, kiuj estas efektivigitaj per la sama individuo kaj 
je la sama tempo. En tiuj hermafroditaj pariĝoj ovoj de 
ĉiu animalo fekundigas per la spermaj ĉeloj de la alia>

Ildiko estas ĝenerale serena ajo, kaj ĝi ne respondas 
al laŭdezira andanto kuj ne repagas la proponitan kareson, 
la aspiranto ne bezonas la bonkoran helpon cle Amoro, 
ĉar Sinjorino Nfituro donis al ĝi aman maiisagon ĝian 
propran^ Tio ĉi estas akra kalka armilo, ofu? delikate 
ĉizita aŭ eleganta formo, zorge posedata en interna ingo 
aŭ poŝo, kaj per la eliĝado de tiu ĉi internajo la pinto 
estas nudigata por ago>

Ĉe pli altklasaj ani rnaloj la seksaj estas distingita, la 
ino sola malofte amindumas, tial eetas plue interesa noti 
la aman mansagon de la heliko, apartenanta al ĝia ina 
flanko.

Preskaŭ ĉiuj limak()j kaj helikoj naskas ovojn, kiuj 
estas duon-travideblaj, kaj kiujn oni eble ofte vidas 
kuŝan tajn sur la grundo matu mita per humidaj folioj, 
similaj al amaso da malgrandiij perloj, sed sen bela brilo>

En la kovrajo trovigas malmulte aŭ nenia kalko, sed 
en la kazo de lielikoj tio ĉi estas prezentata, tial oui vere 
nomas ĝin ovoselo. T^a gigantaj helikoj en Okcidenta 
Hindujo kaj Suda Ameriko proclnktns ovojn, (kiujn ofto 
oni eraras kun la ovcijii de birdoj), tiel longajn tamen ne 
vasta, kiel tiuj de pasero.

La ĉelo enhavas kalkon kaj precize siniilas al ovoj de 
birdc)j laŭaspekte, havante puran blankecon nur malbrila 
surfacOe
a XXX

Kelkaj el la t uFii・pord~helik5 elkovas siajn ovojn 
interne de sia gelo.

La helikoj apartenas al diversaj flimilioj kaj limakoj sen 
ekstera selo estas trovitaj en unu el tiuj. Ili gajnas 
avantaĝon pli ol la pligrandaj helikoj, ĉar ili povas 
enrampiri en mallarĝajn fendeton, for de la distanco de
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aliaj malamikoj, kie estus neeble treni sin krom la plej 
eta speco de ŝelo.

La ĉefa diferenco de la korpo estas en la plejpnrto de 
la intestoj, anstataŭ esti en sako, kiu formas voi va n ĝibon 
sur la dorso de heliko, estas en la pliposta parto de 
limako； kaj la sako estas reduktita al ŝildo, sub la fronton 
de la ŝildo la kapo povas tiriĝi kaj ĝi kelkokaze estas 
fortigita per interna sela plato.

La verraon-manĝa-limakoj indas ja speciala klarigo. 
Tli ordinare havas malgrandan orel-fbrman ckstcran ŝelon, 
kaj tiu & estas apude ĉe la pliposta parto de la animalo. 
Plejparto de la interna organo sekvante kuŝas en la parto 
de la korpo, kiun ca la heliko ni nomas la kolo.

Tiu ĉi limako t u nei as sub grundo kaj enrampi ras 
la t ruoj de verme)). Tiuj rimarkindaj estajoj havas 
kapablon longigi siajn korp(yQ en ajna maniero, kc ni 
rememoras katon, kaj povas antaŭeniri laŭlonge de mab 
larĝa t uncio. Aliflanke ĝi povas ĝibigi sin mem kaj 
fariĝas mallonga kaj dika.

Eble la j)lej stranga afero pri ĝi estas la grandega 
evoluo de la muskolo cc la buŝo, kaj la kreskado de la 
(lentoj de la raspilo en longaj strukturoj, kiuj estas pikiloj 
simile al fiŝ-liokqj>

XXX
La ovoj havas tre dikajn ŝelojn kaj estas pintaj ĉe ĉiu 

fino simile al tii» de pjdicepso. Tli estas grandaj kompare 
kun la grandeco de la animalo, kaj, kvankam ili ne estas 
pli grandaj ol hordea grajno, tamen zorga manipulisto 
estas koninta forblovi ilin per sia buŝo.

La vermo 1 h m a n ĝa-1 i m akoj ne ĉiam estas la nur karno
manĝaj, ĉar multaj ali町 helikoj apartenas al la sama 
iiimilio,—sed kun ŝeloj de multaj lormoj kaj grandece^, 
kiuj kovras ilin,—ankaŭ forlasas vegetaran dieton.

Mezaj formoj kaj tiuj, kiuj povas adapti sin mem al 
variantaj cirkonstancoj, })avas specialan intereson por 
studantoj de V naturo. Ili ankoraŭ posedas brankon 
aldone al pulma ĉambro, kaj ili ĝuas vivon en akvo； 
prenante oksigenon el la akvo aŭ rekte el la aero tra. 
tubo, en la daŭro de seka sszono, kaj ili povas ヾivi ankaŭ 
siirtsre. Ilia ŝelo ĉiam preme povas fermiĝi per kovrilo, 
kiu estas alfiksita al ilia korpo, kaj ili ŝajnas profiti ajnan 
malsekecon, kiun ili povas konstati• (Fino)
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自轉車旅行記⑷（龜翳）
VOJAĜAJ IMPRESOJ・（口）

佛人 ペレノレ手記

Kion mi vidis, aŭdis kaj sentis ?
Monatojn mi traveturis tiun ĉi grandegan landon, kaj nun, ĉu bicikle, 

ĉu piede. • い ・ ・ト ・ね护施，社

En lu kamparoj, en ĉiuj gravaj ĉefaj punktoj, oni komencas maŝine 
konstrui ŝoseajn v（）jojn, oni utiligas por tio, gigantan kvazaŭan plugilon el 
amerika deveno. Nemezureblajn ebenaĵojn oni nun pli kaj pli ankaŭ 
maŝine prilaboras per modernaj ma ŝi negoj ; plugiloj, draŝiloj ktp kiujn 
movas benzinmovigitaj tra k torqj・ •

Por logikigi tiun grandskale grund-ekspluatadon oni organizas kolek
tivajn mastrumoj n. Tiuj koi ek tmnstTiimQĴ estas du specoj, ĉu ŝtataj—Sov- 
kozc）j, ĉu koopera— Koi kazo.

Sovkozo-esp. Soveta mastrumado estas simple kreskaj fabriko stata, kies leĝoj kaj reguloj, 
eblas la samoj kiel en industriaj uzinoj. Cni konstruas tiam tute novaj n vilaĝojn au eĉ urbojn, 
same kiel kiam t emas pri industria uzino.

La komuno estas unuigo de la plej malriĉa tavulo de kamparano, ĉar ili nenion aŭ 
preskaŭ nenion havis, ŝtato zorgis ĉion oferi al ili loĝejojn komunajn aŭ ne, maŝinon-brutaron- 
]itojn-stablojn-lernejojn k. t. p.

Eu Sovetujo nome en urboj （ajna） oni trovas urinejojn. Preskaŭ ĉiuj 
stratoj krom la ĉefa ne estiis pavirnigitaj. Akva kanaletoj forestas, ofte eĉ 
ankan elektro, tramoj, aŭtubusoj k. t. p. Kompreneble bonaj legejo）por 
laboristoj ankaŭ forestis. Revolucio ĉion Ŝanĝis tra la Sovetujo, kaj ĉie 
nun ni vidas lu saman spektaklon. Oni konstruas； konstruas febre, rapide, 
cntuziasmc. Revolucio aŭ civilmilito multon detruis- Preskaŭ nenion oni 
riparis- Nur novan oui faras< Industrio forestis, nun, oni elpensis 〇 jaran 
planon de konstruo.

Uzinego kun ĝia tute nova laboristaro en Stalingrada fabrikos kelkajn 100,COO traktorojn 
jare.

Novossilirsk estis vilaĝ > antaŭ la revolucio. Nun ĝi estas ĉefu urbo en Siberio. Mi ne 
insistas pri Turksiberia-fervojo jus konstruita, pri la arego da kluboj, lernejoj, ripozdomoj por 
labork a m p aranoj,laborpalacoj, universitatoj k・ t. p. Por klerigi la amason oni morale igas 
ĉ ujn klerulojn gvidi likvidkursoj por senalfabetuloj. La armeo estas la ĉefa senalfabetlikvidejo. 
Pri armeo, disciplino estas fera dum servtempo. Krome nenia diferenco fakte kaj leĝe ne 
ekzistas inter komandantoj kuj komandantoj. La lernejo, lu lernejo estas unua t. e. ke en 
ajna lernejo, lernas ge-uloj-kiel en armeo instruanto estas nur kamarano. 1 unkado estas 
kvazaŭ nula. La ĉefa puno eゝtas publika denunco de la kulpulo.

Tamen ekzistas mallibere]oj> Oni tien kuŝigas precipe kontraŭulojn 
konsciajn, aŭ kriinnlojiu Tie mi vidis kiel ĉie soveton de maliber^o, kies 
anoj estas nur inalliberuhjj, kaj kies funkcioj estas defendi la rajtojn de la 
nialliberigitoj. La kondamnita estas tute liberaj en la interna spaco de la 
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€Ĵo, t. eつ ke ili ne estas enŝlositaj en kamero, sed rajtas promeni, de unu 
ĉambro al alia en koridoroj, en kortoj, viziti klubojn, legejon, bibliotekon, 
laborejon k. t. p. Nur la rekomdamnitoj, aŭ danĝeru loj, ĉu mense, ĉu pro 
malsano estas enŝlogitaj en iliaj kameroj (ĉarnbroj)- Cirinoj estas komprene
ble apartigitaj de la viroj.

Pri publika higieno kaj sano. Kevolucio multe zorgis pri tiujn(lu faktojn. Kuracado 
kiel ĉio estas ŝtatigita.

Dank^al socia asekuro, ĉiuj laboristoj, kamparanoj kaj iliaj samlandanoj ricevas senpaga n 
kuracadon.

Retegoj da hospitaloj, profilaktikejoj, flegeoj, ripozado=dorme)oj, higienejoj, infan-kaj 
patrin-ejoj^ ktp. estis ĉie malfermitaj tiom en urbo kiel en vilaĝoj. Bedaŭrinde inankas an- 
koraŭ multe da specialistoj; kuracistoj, inĝenieroj, teknikistoj ktp.

Justeco： Justeco estas kla^a, kiel supre dirita, rajtas fiiriĝi juĝanto 
nur laboristo aŭ kamparano. Sekve diferenco leĝe kaj fakte iorestas. De 
la 18 jaro ĉiuj prolctdevenidoj nur estas ciヾ让anigitaj. De tiam aĝa dife
renco ne ekzistas en plenumado de civitrajtoj. Situacio de F virinoj : 
Ix"ĝe kaj fkkto virinoj akiris egalrajton kiel viroj. Patrineco estas konsi- 
derata kiel socia fnnkcio> Antaŭ ĉiuj leĝoj zorgas rajtojn de P idaro. Edzeco 
aŭ maledzeco konsistas el simpla formalaĵo, tamen ĉiam patreco estas devige 
deklara por la patro, ĉu dum, aŭ ĉu ekster edzeco,

Seksa edukado kiel ĉia edukado, estas publike farata pere de lernejoj, armeo, lekcioj en 
kluboj, malliberejoj, malsanulejoj, uzinoj, radioj ktp.ゝ

Tuta Potenco de politika formo de regsistemo apartenas al tiuj sovetoj. Pli kaj pli oni 
egaligas faktajn sociojn diferencajn pro formo de publika vivot sin mani feltas per propra 
soveto. Sekve, ekzistas lernej-infana-soveto, soldat-seveto, uzin-soveto.

Prostitucio estas malpermesata. Gluite oni faras por tute nuligi publikan prostituecon- 
Oni organizis specialajn domojn, kien oni kolektadas ĉiujn virinojn kiuj sin prostituas publike. 
Oni tre laborigas ilin, laŭ samaj kondiĉoj kiel en ajna aiia ]uborejo. Kaj oni reedukos 
tiajn malfelieulinojn, kaj post deti nita tempo oni sendas tiajn virinojn en ordinarajn uzinojn.

Kiel oni vidas ĝenerale ?
Ĉiuj, kiuj kolektive vivas, ĉefe nuntempe plg bone vivas. Kiel? ini 

suozas pro tiaj kaŭzoj: Cio estas ŝtatigita. Ĉiuj fijrmoj de produktado aŭ 
vendado estas inter manoj de ŝtato aŭ labor-koopera-societqj<

Dum tiu konstrua periodo, tuj post civilmilito, lando subiĝas krize. 
Pro kaŭzoj facile kompreneblaj oni normigis disdonadon de produktoj. 
Ĉiuj krom eksterleĝaj homoj; pastroj, eksofici roj, ekskomercist()j, ekspolicis- 
toj ktp.〉ĉiujn mi vidis, ke ili povas aĉeti ĉion, kion ili deziras； sed nur^ 
definita normigita kvanto.

♦*• *
Tiu situacio estas nur transitiva, provizonta• En unua vico oni zorgas 

ko laborist ĵ kaj kamparanoj ricevu la ĉef bezona joj n en siaj laborlokoj ・ Kiel 
ekzemple, ĉiu dungato ricevas de dunganto (ŝtato aŭ koopera societo, aŭ 
privatulo) laŭleĝe;labor-vesta jon, ŝuojn? sapon, viŝtukon, akvon, 



366

Ŝrankorit Krome oni distribuas en ĉiuj uzinoj page kaj laŭ rabata kaj 
kredita tarifo, la ĉefiijn bezonaĵojn ； sukeron, tabakon, stofaj on, petro
lon； karbon k切.

ゝIi vidis viktimojn de la revolucioj; eksbienposedantojn, ĝendarmojn ktp. Ofte ili estas 
kompatindaj. Multaj nun almozpetas. La nekontraŭantoj estas okupitaj en diversaj fakoj 
postenaj. Ili suferas precipe pro publika malŝato, kiun oni al ili en ĉiuj okazoj manifestas. 
Religioj pli kaj pli perdas siajn radikojn. Pere de registaro nenia kontraŭ religia aŭ speciala 
kontraŭ religia persekutado ekzistas. I-a fakto estas, ke al nova situacio korespondas nova 
amasa aspiro.

Popolamaso pli kaj pli kleriĝas. Edukado, agitago, kaj propagando 
lorita de F diversaj organizcj ; partia〉kontraŭ-religia, profesia ktp. aldonita 
al nuntempa nova situacio, aliigis la spiritojn, ŝanĝis la idecvjn. Januaro 
kutimiĝis al kluboj, en kiuj oni muzikas； dancas； teatras, ŝakludas, 
sportas ktp.*

Tamen registaro devis haltigi ofte tiun }X)poldeziron. Ne(liris registaro 
ofte： ni lasu almenaŭ 1 preĝejon en ĉiuj urboj, aŭ en ĉiuj ĉefaj vilaĝoj. 
Tempo kaj novaj aspiroj cetere ĉiutage pli arĥaikigas religion.

Religio anstataŭigas ĉiutage pli kaj pli, per amasoj kaj kolektivaj 
manifestacioj, turisma, sporta, vojaĝa, ekskursa, distriga inklinoj de V amaso, 
lavorigita kompreneble, de nuntempa potenco. Pro interrilatoj kaj inter- 
iratiĝado inter laboristoj, kamparanoj kaj soldatoj estas praktikataj nun en 
granda skalo.

Pri turismo. Sovetujo estas vizitinda, ne nur pro la giganteco de ĝia surĥico, sed precipe 
pro la diverseco kaj la naturoj de ĝiaj turis-vidindaĵoj. En Ukraino oni trovas senlimajn 
€benaj<yn tute sen-arbaraj. Autune ĝi prezentas kiel printempo kotozan kloakon pro foresto 
de ŝoseoj. Domoj en kauiparoj estas konstruitaj el tero. Oni hejtas la fornegon per domaĵoj, 
pajloj aŭ hejtilo, kiun la kamparaninoj fabrikas somere jene.

Oni hakerigas kreskajoj n, (pajlon, fojnon, dornaĵon) kiujn miksas kun bestfekaĵo de ĉevalo) 
aŭ bovoj, kaj fabrikas briketojn, kiujn sekigas dum somero kaj oni brulas tion kiel karbon.

Mando de Nigra Maro estas tre tnristinda ĝis decembra monato. Gi estas regiono de 
fruktoj, regomoj, vino ktp.

hrirneo prezentas en la centra parto veran dezertan ebenaĵon, kie akvo estas tre inal- 
inulte・ Krom apud oazoj aŭ riveretoj Krimeo estas duondezerta, tie eĉ en Novembro oni 
lacile sunbruniĝas.

Kontraston oni vidas ĉe apud-mara-regiono. La tuta regiono, kiun ini vizitis, de Talka 
ĝis Kere, prezentas montaran ma^on/ kies trajtoj tute malsimilas al la centra parto.

Tie estas turista paradizo・ De unu flanko, la krutaj sovaĝaj montoj estas 
kovritiij per verdaj aŭ flaヾiĝantaj arboj・ En la valoj oni vidas belegajn 
ĝardenojn, fruktarbarojn, vinberplantojn ktp. De alia flanko Ia 
maro preskaŭ ĉiam kvieta, blua, ripo方gi kaj belega - kaj ankaŭ fiŝoza. 
Popolo estas Tataro・ Kun la, jam aziaj vivkutimoj; kvadrataj domoj, 
puraj cambroj ktp. ili estas tre allogaj. Gastojn oni invitas sidante sur 
tapiŝc)j aŭ sur malalto tabureto・ Oni oferas kiel panon； frititan bakaĵon, 
vinon； fruktojn. La virinoj estas vestitaj per larĝaj pantalonoj kun videb- 
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la koloro. Tre gastamaj estns la Tataroj tiom, kiel Rusa popolo. La tut氏 
apud-mara-regiono estas okupita de palace)), eksbien|x)sedantejqj, nune 
transformitaj en sanatoriumoj, ripozse))ktp.

Volga regiono estas ankaŭ vizitinda pro ĝiaj dezertaj ebenaĵoj sur la maldekstra bordo. 
La bordo estas montoza kaj tie oni trovas ankaŭ belajn lokojn. La Volga estas larĝega, 
belega rivero. Mi vidis ĝian grandiozan graci-rompiĝon, kaj poste ĝian jaran vastegan super- 
akviĝon・ しa Volga min venigis al Urala verda montoza regiono. Oni kredus retrovi la 
Karpatojn. Ĉiuj valoj, ĉiuj intermontoj prezentas novaĵon por turisto. Estas ankaŭ lando 
kun belaj floretoj, fragoj, pinarbaregoj ktp. Baldaŭ mi atingis la nemezureblajn ebenaĵojn 
de Siberio. Jen, milojn da kmj. mi veturis meze de pina arbarego, kie en somero svarmas 
la pikantaj kuloj. Jen mi alvenas en senliman herbejon, kie paŝtiĝos aroj da brutoj.

Vilaĝoj estas tre malproksime unu de Ia alia. Nenia danĝero €Stas. 
Ĉie estas homoj, kiuj laboras, aŭ bredas, aŭ ĉasas・ De Krasnojarsk mi 
veturis montozan regi onon, knn ĝia sinsekvado de arbaregaj, kulturitaj 
kampoj ktp>

Baldaŭ mi atingis al Baikal-lag〇. Oni kredus retrovi Nigran Maron, 
ĉirkaŭita en ĉiuj flankoj de altaj montoj, kiiij gardas eternan neĝon. Bai- 
kal-lago prezentas neforgeseblajn spektaklojn.

La verdecaj de ĝiaj montoj, malsupraj partoj, bone kontrastas kun la 
brilega blankeco de ĝiaj pilotoj・ Kaj je ĝiaj piedoj la maro (kiel ĝin nomas 
lu tie-leĝantoj) kviete plaŭdetas kun ĝia verda, kristala, malvarma kaj 
travidebla akvo.

Kaj pluen mi transvojaĝis. Iom post iom ini retrovis dezertan montaron aŭ altplatan 
regionon. Jen sablozaj stepoj, jen nudaj timigaj montoj, kie ĉiam blovas sekiga kaj mal
varma aŭ somere varmega vento. Mi estas en Buriatnjo. Minerale la regiono estas riĉega. 
En tiuj dezertoj vivas migrantaj flavrasaj popolo；:la Buriatoj kaj Mongoloj. Ilia ĉefa okupo 
estas brut-bredado.

Iii ĝis nun estas duon ovaĝuj, gas taru aj, malpuraj, malkleraj. Ili loĝas en ^jurtoj" aŭ 
tendoj de rondkonusa formo, kies muroj estas el bestfeloj. Jurto ne havas kamentubon, nek 
liton. Hi hejtas ĉu per ligno, kiam ili hava^, aŭ per bestgrasaĵo.

Ilia, nutrajo estas prim让iヾa. Esence ili manĝas nur viandon, kaj mal- 
multe da farunaĵo, trinkas ĉefe acidigitan lakton de ĉevalo, kaj teon. 
Ankaŭ ili multe trinkas brandon・ Ili estas naturaj raidistoj. Pro religio； 
ili ne si n purigas, nek siajn vesŭ)jn. Iliaj religie))estas Budaismo aŭ 
idolanaj・ Ili adoras idolojn de dio. Stranga kutimo estas jene :

Kiam laciĝitoj preĝas ian (lion, se ili vidas ke tiu dio ne plenumas 
siajn dezirojn, ili tute simple batas la dio-statuou ĝis ĝi plenumas siajn 
dezirojn Sorĉisto, kuracisto kaj pastro okuj)as ĉe ili la samajn oficojn, lli 
ne estas mtermilitanoj・

Esp. movado en Sovetujo.
Gi disvastiĝas ĉiutiige pli kaj pli. Jam esp・ oni povas trovi ĉie, tipm en grundaj urboj, 

kie】 en malgrandaj lokoj. Grandega streĉo estas farita de F lokaj esp. organizoj por propa・

- 4『.・「・「
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gandi, instrui nian lingvon, kaj uzi ĝiajn servojn. Ekzistas 3 aŭ 4 instrumetodoj kaj lerno
libroj. Iua p闯 disvastigita estas la metodo kaj lernoblibro de Rubbev.

Mi tamen ofte sentas ĉu deklamitan, ĉu kaŝitan registon, kontraŭadon, ĥirita de lokaj 
ne-esp. organizoj. Ofte eĉ oni malhelpas aŭ bojkotas la propagandistojn, aŭ ilin mokas. 

Strange sed fakte, bedaŭrinde! Tamen spite ĉiuj malhelpaĵoj esp.-movado pro- 
speras cie. Eĉ en kelkaj lokoj, kie ili scipovas sintrudi, la esperantistoj jam instruas en 
ix)pol-lemejoj・ Mi ankaŭ konstatis, ke en Sovetujo tre malmulte da laboristoj aŭ kamparanoj 
estas esperantistoj.

Tio estae kompreneble iama senalfabeteco de V popola amaso. Nun lokaj organizoj ĉefe 
celas disvastigi nian lingvon en la laboristaroj aŭ kamparanaroj, ^ere (Ie oftaj iridio- 

disaŭdigoj ili ĉiutage tusas pli kaj pli grandan kvanton da varbotoj.

PRT MANĈURIO
・r

Manĉurio impresis al mi, kiel tipo de duon-kolonia lando. P opolo estas ankaŭ mal
klera, malpura, apartia kaj komercema. Ekzistas rasa malamo inter Ĉinoj kaj blankuloj, precipe 
kontraŭ Rusoj. Cina popolo ĉe Manĉurio vivas tre malriĉe. La domoj estas ĉu el tero, ĉu 
el briko. Lito konsistas plej ofte el tapiŝoj iabrikitaj per la ŝeloj de la maizo. Iii manĝas 
komp ikitajn iuanjajojn. llia pano estas farita per nefermentita kaj malmulte salita bakaĵo. 
Ili trinkas teon. Popolo estas tre densa. La tuta okupebla grundo estas jam prilaborita. 
Plejmulte ili laboras la teron per ligna plugilo aŭ manfosilo. Hi estas lertaj gardenistoj. 
Vojoj ankaŭ tie forestas. Ĉie oni vidas vicojn da portistoj, kiuj portas la portaĵon alkroci- 
tan sur bastono : Tiu bastono estas metata sur la ŝultroj.

Laboristx)j en urbo laboras pli ol10 horojn ĉiutage. La salajro estas tre malalta^ 
Sen alfabeteco estas grandega.

Komercado estiis la ĉefa idealo por Ĉinoj, en Manĉurio^ Multege da almozuloj mi vidis. 
Grandkvante mi rimarkis haŭtajn malsanulojn^ Ajna kunveno ĉu eĉ Ĉinoj aŭ eĉ blankuloj 
estas severe malpermesita. Ili UC esta S tiel gastamaj kiel iti iaj popolojn kiujn mi 

renkontis. Tio estas kompreneble pro tio； ke ekzistas instinkta kaj edukita malamo kontraŭ 
eksterlandano. Lernejoj kaj preĝejoj estas treege malmultnombraj^ precipe en la kamparoj.

Armeo estas for n lita J)er volontulojn Mi rimarkis tre maljunajn kaj tro junajn 
eoldatojn. Disciplino estas malrigora. Militinstruo ankaŭ malkompleta. Ridindaj estas iliaj 
kostumoj kun griza koloro, grandaj ĉapoj, sandaloj sur la piedoj.

Rusoj kaj Angloj estas la &faj koloniuloj. Ekzistas la sovetaj Rusoj kaj la enmigrantaj 
Rusoj. Multaj el tiuj enmigrantoj servas kiel ĉinaj policistoj. Ĉiuj tiuj enmigrantoj, eks-caraj

oficiroj, eks-bienposedantoj, aŭ eks-caraj ĝendarmoj atendas kun korespero
menton por retroveni en Rusujon. Ili sincere kredas ke la

la traĥin mo
rusa revolucio

baldaŭ mortos.
Ekzistas en Manĉurio banditaj bandoj nomitaj Hunhuzoj formitaj el eksforkurintoj de 

Rusaj soldatoj kaj Ĉinoj. Ili minacas la tuta n orientaロ parton. Persone mi ne vidis. En 
^lanĉurio ruge nia ĵurnalo estiis malpermesata.

Pri turismo. Apud soveta okcidenta landlimo oni trovas dezertan sablozan parton, kie 
kreskas malgrasaj herboj, kaj lie postas brutaregoj. Ni trovas belajn montojn, kiuj limigas 
tiun dezerton. La fermbienoj de la Ĉinoj konsistas el izolitaj fermdomoj. Konstruitaj el tero 
tiuj fermdomoj aspektas kiel kvadrata malalta fortikajo. La stratoj de Y urboj estas plenigi- 
t：»j per fantaziaj reklamaj ŝildoj. Orienta parto de Manĉurio, ĝis Japana Maro, prezentas 



369

belegajn verdajn montojn. Ankaŭ en tiuj montoj Ĉinaj kamparonj okupis la kiel eble plej 
grandan parton de 1'grundo. Apud riveroj, aŭ marĉaj lokoj estas transformitaj je rizkulturejo>

Ju pli oni alproksimiĝas al la Maro des pli la lando estas bela. En tiu sezono belaj 
floroj kreskas ĉie. Somere la klimato estas tre pluvoza.

Pri Esperanto. Esperantistoj troviĝas en ĉiuj grandaj urboj・ !li ĉiuj 
estas ĉu Rusoj, ĉu Japanoj・ En ilarbin mi trovis 2 esp.-gecdzojn. Amaso 
estas ankoraŭ tro malklera por interesiĝi je Esperanto< Cetere malfermado 
de kurso estas severe malpcrinesitae Mi mem kelkfoje estis suspekti hi pro 
tio； ke mi kunportis la verdan stelon.

Mi rimarkis inklinon por naci-liberiga movado. Tamen mi opinias ke, 
ゝ unuflanke popolo estas tro malklera； aliflanke potenculoj estas tro malcertaj 

pri si mem, kaj malkuraĝaj antaŭ danĝero kaj tro arogaj antaŭ subuloj 
por sukcesi ion ŝanĝi.

*
* *

Ali penis kiel eble plej sincere kaj juste skribi miajn impresojn. Mi petas al la legantoj 

de Ia Revuo Orienta^ ke vi pardonu eblajn ripetadojn, mi ja antaŭ esti verkisto, estas voja- 
ganto.

Parto de mia vojaĵo estas plenumita. Grandegajn malfacilojn mi trovis dum mia 2 jara 
vojaĝado. Mi volas ĉi tie trovi trafajn vortojn por dankegi al la esperantistaro] en ĉiuj urboj. 
Zorgis Vi mildigi la malŭicilojn de mia vojaĝo.

Al ciuj, kiuj min helpis； ĉu esperantistoj, aŭ ne, mi simple redirus!
Dankegon!

Kiam legantoj legas tiun ĉi artikolon ini daŭrigas pluen. Mi intencas ĝenerale viziti: 
Aŭstralion^ Amerikon, Nord-Afrikon, Sud-Eŭropon antaŭ reveni. Mi tute ne dubas ke same kiel 
ĉe la pasinteco, min akceptos varme ĉiuj gesamideanoj.

Por mi cetere estas la plej bona rekompenco kaj instigilo, kiam mi 
vidas tiun neimiteblan tutmondan solidarecon. Nia solidareco・ Espcratista 
solidareco.

Kuj pro tio fidela al nla vojo eleklita14 mi finos tiun artikolon, dirante: nĈiam antaŭen! 
Ni iru la vojon celitan", mi ĝin sekvas ĝis la fino de katastrofo.

Por—Per—Pri Esperanto spite ĉio, 
ESPERANTO.

mi daŭrigas mian vojaĝon por ke triumfu

L. Pcraire
EL U KVO rjTAVARDAC, FrANCGJO.

-----(Fino )-----
Rimarkigo de Radaktoro:—
Lu artikolo de per-bicikla mondvojaĝanto jam sufiĉe longe daŭris kaj jen ĝi finiĝis bone 

impresante al la legantoj.

Kaj jen mi turnas min peti pardonon de la legantoj kaj de S-ro Perdre kiu bonkore 
kontribuis al nia La Revuo Orienta, ke mi iom mallongigis la manuskripton. Ĉar ĝi estas 
tro longa por tute publikigi en nia La Revuo Orienta, do mi tre bedaŭrinde finas la publiki
gon forlasante iom da interesaj artikoloj・

Hos.



Notoj pri V Bibliaj Vortoj(7)
宇都宮正

9. Pastor. 祭司■牧師

Nova VorUroにはた£牧師さいふ譯語が 

か、げておらが祭司さ云ふ意昧をL持って居 

るのである。參考に Universala Vortaro i 
Oficiala Klasika Libroの譯語隹次に引用す 

ち。
pastr' pretro, pasteur; priest, pastor; Pries- 

ter. (U・ V.)
pastf prĉtre, pasteur; priest, pastor; Pries- 

ter, Tfarrer. (〇・ K. L・)
普通の場合は，牧廊'过譯して大體に誤は 

むいが 1a Biblio 及び Biblio の komentario 
なビに於いて仁祭司さ譯されりばならQoU. 
V.ミ〇. K. L.が二つの譯語ももって居み事 

によってし明らかな樣に，祭司'ミ,牧舗'の 

間には diferenco de nuanco de senco がめる 

のでわみ。羽者の研究の參考にゝVebster'3 
New Internationa! Dictionarv の譯語をT に 

書孑ぬいておく。 ・

Priest, I. One set apart or authorized to 
perform religious or sacred duties or func
tion?, puch as rites, cerernonies, teaching, ete.; 
one who oficiates at the altar, or performs 
the rites of sacrifice; one who acts as a mc- 
diator vetween men and the divinity or the 
gods in anv fo rui of religion.

II. Christian Church. A person ordained 
to the ministeria!, pastoral, or sacedotal 
office;.......

Pastor, I. 
care of flocks

A shepherd; one who has the 
and herds.

II. A guardian or keeper, esp. of souls; 
a spiritual overscer, as a priest; specif., ilie 
minister of a church anch parish.
例の如く次にBiblioからの用例な二三か 

、げ;5事にする。

uKaj Faraono donis al Jozef la nomon 
Cafnal-Paneaĥ, kaj li donis al li kiel edzinon 
Anaton, filinon de Poti-Fera, pastro el On. 
Kaj Jozef komencis veturadon tra Egipta 
lando/4 (Genezo 4145)

,,Tio estas la nomoj de la filoj Je Aaron, 
la pastroj sanktoleitaj kiujn li konsekris por 
pastri.^ (Nombroj 33)

上揭の聖句の英譯戊非常に參考になるざ思 

ふから次に引用すち。

u These are the names of the sonfi of Aaron 
the plesis which were annointed whon)he 
consecrate^ to minister in ilte priests 曲鹿.” 

(Numbers 3S) 
nKaj kiam finiĝis la tagoj de lia pastrado^ 

li foriris en sian domon." (Luko l23) 
Pilato diris al la ĉefpastroj kaj 

homamasoj :ゝIi trovas nenian kulpon en ĉi 
tiu viro.u (Luko 234)

〔Fino ĵ

AL LA VERDA STELO
Take紅 Moriizumi.

1.La Stelo Verda.
.Jen briletas nova stelo 
Transe tie malproksime, * 
Nun la tero, la ĉielo 
Mallumiĝas ja senlime.

Kaj obstine regas ĉie 
La blindeco sur la tero, 
StcF Ia nova verda tie 
Ilo vidiĝas je V espero.

Do ni iru por la celo 
Por lumiĝo sur la tero 
Vojon al la verda stelo 
Kun la amo kaj Vespero.

2. Tra la Stepo.
Sub griza malhelu ĉiel1 malgajeca,
Sur stepo troviĝas vastega soleca
Nek domct' nek arbo.

Troviĝas sopiド cc al eta vilaĝo 
El ni pro sufero de nia vojaĝo
En senhelpo tiel.

Nun estas ni kiel «ipeto vaganta
Ho sur oceano terure ・ ndanta
Ni malforta tiel.

Sed vivas ni ĉiam en F amikaj 1'espero 
Neniam lialtiĝas ni por la homaro
Iri tra la 或epo al la verda stelo-



371

RECENZO
★ ROSEROJ. Adalberto Smit,11X 16 cm. p. 
63 eid. ド・ V. TOII. Vkem^s Uitg, Mjj. 
Nederlando 193〇.

GOほごの短い詩〇いづれ1輕い■すらすら 

したしの。イタリー、オースタリー、ドイツ 

<の池ヨーロッパ各國の古い町についての詩 

が人部分を占めŬ、ち。

★SUR LA FELIĈVOJO. Kene Bof53iĉre, trad. 
〇】・Meunier.12x 18 cui. p. 4〇, eid. Esp-ista 
Centra Librejo. Parizo, 1930・

Franca Akademio力.ら賞 金を貰つ・/:科學 

小說。夢の中に現われる1940年の空想社會 

を描いて妙。譯文も至って調子がい、。 

★PINOKJO (Ginocchio). C. Q)llodi, trad, el 
itala originalo,ゝlirza ゝ］;订cheni, ilustrita de 
W. II. Matthews,12x 18 cm. p.150 eid. 
Esp. Publishing Co. London,193〇.

Ŭ本でlすでに紹介された有名なイタリー 

の 葩話 「ピノチョ」0 esp•譯。細工物の人 

形が世界花歩き廻る面白い物語。內容にふさ 

わしい挿我が九くさん入っていみ。初歩苦の 

よい讀ろ物。(圖書部在庫上2.50 (6)胞 

185 (6))〇

^GRACIA. K. Fujisiiua, t nul. el japana, de 
31.Bata k. T. Murakami,13x 19 cm. p. 22 
•eid.九州エスペランチスト聯盟。足償20錢 

かつてRevuoに連載されていた藤澤占雪 

作「グラシア」のcsp.譯むまざめて一册さ 

したものゝ(エスベラント學會钱竇)

★TRAKTATO PRI ORIGINO DE JAPANA PO
POLO. M. Tokieda, trad. N. Hi moka,11 X 
15 cni. p.16 eid. ロ本エスベラント攀會 

定償!0錢

これしKevuoに載せられた時枝缺之氏の 

H本民族起原論てゝ南男北女の洗のesp.譯。 

★LA DEK BILDOJ DE BOVPAŜTADO. Trad. 
IIina lingvo, de Kei Sibajama, 12x18 cm. 
P- 22.京都电園驛前佛化社發行 定價3)錢。

支那の禪僧廓庵禅師の牧牛十圖を寫眞版に 

して、esp.の說明をつけたもの。 

*W1ESBADEN. 21x23 cm.16 p. eid. de 
Urba trafikoficejo Wiesbaden, Germanujo.

ドイツの温泉鄕ヰズバーデンの案內記。同 

地の市炎通局から出したもの。豪君な剰場. 

娛樂場の寫眞、地圖がのせられてめる。希望 

舌わド記;t申込めばロハで送ってくれる由。

(新刊紹介)

大島義夫

Urba Trafikoficejo en AViesbade», Germanujo. 
★VOLUMENANALIZO DE MAGNEZIAJ SALOJ 
li- de T. Maeda k. B. Svozi. 19x25 cnu 
p. 6. havebla ĉe Tuto ni u Maeda ĉe Riken, 
Ilongo・Kom：igcme，Tokio per respondkupono. 

前田氏によらマグネシア鹽に就いての硏究 

報告。

★高層氣象臺報吿 第4號第1部(p・301)第 

2部(p. 32) 22x30 cm.茨城縣館野氣象杀毀 

行1930
館野高層氣象臺發石の相塑らず柩人な報告 

書でめる。全文ap.第1部でわ1925一】929 
にわたみ氣球による風の硏究・第2部わ5ケ 

年に及ぶ;の硏究についての大石氏り報告を 

內容ミミ“口本氣象學の世界的demonst- 
racio だ 〇

★KOMPI. ETNY SAMONCZEK JEZYKA ESP
ERANTO. S. Grenkainp-Kornfeld.11 X 13 cin. 
p* 71.eid. l^p-ista Voĉo, Pollando.
193〇.

文法ざ誼本を兼ね7:簡単で耍領のよいおー 

ランド語 esp.敎科書。

★ESPERANTO LITERATURE・ K. B, 〇, Stnr- 
mar 10 x 13 cin. p. 46. eid. Esp. Publishing 
Co. London 193〇.

英語で書いたesp.文學論。著猪わ英國の 

esp. 誌"InlernationM Langtiage n の re
cenzisto. Esp.原作文學の評論集、今までに 

出た大體のOriginala verkoわ 通り扱われ 

ている。卷末の各阈esp.課文學分烦わ參琴 

になら。K>P-文學を知みによい手引。

〔圖書部取次025 (2)) 
約OM KULTUR・ UND BILDUNGS WERT DES 
ESP. Kolxjrt Trogel, 15x22 cni. p. 77. eid. 
Ferdinand Kirt u. Sobn・ Lc：pzi^ 193〇, 

ドイツ議で轡かれた「Esp.の文化的敎疗 

的價伯」"DiettEeな初めドイツの錚々たみ 

esp-istoたちの論文集。统p.の飲げ的眞値を 

諭ずしのの中にわ耳か傾くべきIのがめろ。 

★WIEN KAJ N1EDEROSTERLICH 12x22 cm. 
p.16. eid. Frcnidenverkehrskomi>sion dor 
Bundesliinder Wien und Niederosterreicli, 
Vieno, VII., Messe palast.13；:〇・

ウィーンざドオースタリーの名所案內.折 

た、みで、地圖.寫眞が沫山ついている。希 

望者にわ挺料頑布の由。
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和文エス譯欄

1） エスペラントが如何なるも 

のであるかを說明するのには困難 

でない。.

答案 No estas malfacile klarigi, 
kio estas Esperanto・

二の問題に於て多くの談"ke kio•…でし 

T：〇これはklarigi Ction）, kio—ですから 

ke は不要です〇 又 Tio ne estas malfacila, ke 
klarigi kio estas Esp.さいふのがめりました 

が、kc （[ニケのfrazoを接績せしめるもの 

で.klarigiなろ不定法にそれ□身名詞の如ミ 

彳殳目をむすものですからkeを以て接續すみ 

必要任わりません〇 malfacileなmalfacilaミ 

い：方Lありまい:が.klarigiなる動詞に對 

Lては副詞花用ふべ*です。Ĝi ne estas mal
facile, ke klarigi—ĝiの二んな用例にないこ 

さもありまぜんが、ĝi找前に一度出た名詞 

を受けみに用ひられる代名詞ですから文章な 

受けちにはtioを用ふる方がよろしい。

2） た、、それがぎれ程まで我々 

の生活を助けるかごいふこざを理 

解せしむる途が乏しいのである。

答案 Nur mankas la rimedo 
komprenigi kiagrade ĝi helpas al 
nia vivado・

ご・れ程まではĝis kia gradoでもよろしい。 

途;:1手段の意味ですからrimedoがよく・ 

metodoざ い:方もわりましたが、metodo （I 
か法方針ですから二の場合少I適Lません。 

乏いヽ（I malriĉaさした方がありましたが、 

途がmalriĉaなのではなく我々がmalriĉaな 

のです。二三の答案を擧げればNur malriĉa 
estas la metodo komprenigi, kiagrade ĝi helpas 
nian vivon. Mankas metodon de komprenigo, 
ke tio helpas nian vivon ĝis kioma grado. 
これ（二 Ni mankas metodon でなくて M etedo 

mankas al niでなければなりません〇 kioma 
grado [X何番目の程度でいふ二さになります。 

長い文章では Malmultoj estas nur la rimedoj, 
per kiuj ni povas komprenigi ilin, ke kiagrade 
ĝi donas helpon al nia vivado,さい3、のがあ 

りまI九。

39何か有益な讀物でもあるか 

ざ必ず我？の友人元ちは尋ねる。

答案 Ĉiuj el niaj amikoj de
mandas nin, ĉu Esperanto havas iajn 
utilajn legajrvjn・

二の場合の必ずはnepreではなくて、我を 

の友人は皆さいふ程の意味です。今回の問區 

（X1）から8）まで績いたものて・力み 

明らかですから、Esp. havasさし了:方が 

よいざ思ひます。ĉu ekzistasでもよろしいが 

少しぎごちないやうですっこの答案にもc» 
の前にkeを置いた方が三人程ありました。

Niaj amikoj nepre demandas sin reciproke 
•… こいふのがおりましたが、これではめ互 

に尋り合ふざいふこざになります。又铤ヾi 
estas haveblaj iun utilan legaĵon.がありまし 

ĵ：o ebl{!受身の可能ですから、人がhavebla 
ではなくて、誼物がhaveblaなのです。それ 

で ĉu ia utila legaĵo estas havebla さすべき 

です〇

4）それは幾何でも望み次第ご 

答へるこごが出來るやうにしたい 

ものだ。

答案 Ni esperas, ke ni povos 
respondi, " Kiom ajn vi volas.??

「出來るやうにしア:いものだ」に對してNi 
esperas povi diri••・・ Se ni povus respondi*••! 
Volinde estas respondi•••< Ja mi volas per
fektigi ĝin tiugrade, en kiu ni povas-等わ 

りましたが結局 Ni esperas, kc vi povos… 
がよいざ思ひます。「幾何でも望み次第」な 

tiu pri ĉio kiel ĉio dezirasさしたのがかりま 

したが、何だかわかりません。“ ”なしに" 

を用 ひ !;り・ke ĝi estas multe kiom vi volas 
の様にkeで摟績してviを用ひたのがあり 

ましむが.二の文章全船仁第三問に於けあ友 

人に對して言・ふので任わりませんから“" 

で挾むべきて・す。でなければ】i （迅）を用ひ 

なければなりません。その他tiom da le
gaĵojn ミdaの後に目的格な用ひた方、目的 

格を用ふべき所に主格を用ひた方等がわりま

二ら問題厲難しかった爲に完全な答案“見 

ヽ）、 爪さな殳庫を設けて土地の.
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人々の求めてゐる知識がエスペラ 

ントに由って直ちに得られる方法 

をごり度いものだ。

答案 Estas dezirinde fondi mai- 
grandan bibliotekon, por ke la geloj, 
serĉataj de la lekaj loĝantoj povu 
esti tuj akirataj per Esperanto.

設け Z> に aranĝi, prepari, konstrui が多く 

用ひられま い:〇 土地の人々はprovincanoj, 
landanoj regionanoj, loĝantoj がありました 

が、lolgj loĝantojざLてゐましt:〇求めお 

IX postuli, deziriが多くそれでもよろい、が、 

岂总も用ひまし了:。

「エスペラントによって直ちに」を「直接エ 

スベラントに由って」ご誤解せられた爲に 

rekte per Esp.芒された方が二三わりました〇 

方法はあまり重大な意味也持ちませんから省 

きました。

以上によって上の答案が出來ア:のですが. 

por keを用ひすにper kiuさしてもよろし 

い。

Fondinte la malgrandan bibliotekon por 
la regiona homo, kaj estas akireble je lu ilia 
postulanta fcio per la Esperanto, kian metodon 
mi volas preni.ざいふのがめリまし了:が、主 

語が缺けてゐます。又これでけscioが何か 

なpostuliしてゐち二过になります。又文庫 

な手文庫き考へてskatolo芒した方かありま 

い:。

6）私は屢々人に聞かれた事が 

ある。エス文で書かれた科學書に 

ざんなものがあるか芒。

答案 ゝIi estis ofte demandata； 
kiaj seiencaj libroj estas skribitaj en 
Esperanto ・

Oni ofte demandis min, kiaj estas sciencaj 
libroj skribitaj en Esperanto.でもよろい、〇

「聞かれた」任尋0られたの意ですがこれを 

直譯して Mi ofte aŭskultisさし了:人がめり 

ました〇又 Mi estas ofte dirigitaミした方が 

力りましたがdirigita （二感じがよくない上 

に無理に言に5れたさいふやうに取れます。 

skribita de Esp.さした方がわりま い:。日 

本語の「で」壬同じなのでdeを用ひ易いか・し 

知れまぜんが.ニれで任エスペラントが科學 

書を書い仁二こになります。

7） 是れに對して私は回答に徒 

すべき書籍のないこざを甚た'逍憾 

に思ふ。

答案 Mi bedaŭras tre multe, ke 
mankas libroj indaj je mia respondo 
al tio ĉi.

indaj な kiuj meritas mian respondon al 
la demandoさしてもよろ い、〇

「遺憾に思ふ」加 Mi estas bedaŭrindaざし 

た方がありましたが、「私は最の毒む人間だ」 

さいふ意味になります。

8） エスペラントが最後の勝利 

を得べヨは疑ふ餘地がない。

答案 Estas sen ia dubo； ke 
Esperanto fine venkos.

Estas sendube, ke Esperanto akiros finan 
venkon.でもよろしい〇 fina venko 1* lasta 
venkoごした方がありまし了:が、この最後の 

勝利兰厲最後に於て得ち勝利です。lasta {Ifi 

々のものの中で一番終りの过い二芒ですから 

lasta venkoは一番ビリの勝利さいふ二过に 

なります。

大體に於て今度の問題仕難し過ぎま い;の 

で匱秀な答案は挪られまぜんでしĴ:〇辭引の 

中に出て來ろfi本語のみに賴らずにKabeの 

辭書又任新しく出たPlena Vortaro等によっ 

てその眞の意味を知らここが大切です。Ŭ本 

語によれ戊同意味のやうで實⑺異ろ語が澤山 

わりますから。ニれについて（H昨年本誌の 

338頁に岡本氏が書いて居られますから御覽 

下さい。

16名の應募岳中矢吹ざよ.黑澤・南晶世氏 

が好成績でしT：〇

此次からは問SŜを定めずに由自作文ごいた 

します。!〇〇語以〒の短文をお送り下さい, 

揭載さ仇ないもの復出來得:れば訂正してお返 

へしするやうにし度いざ思ひます。



374

ロータリービ

全肚界に跨り60ケ网にわたって3500以上 

の俱樂部をもって、社會奉仕をその第一義ざ 

マるロータリー運動が園際性隹多分に持って 

おち二ざ（エ今更云ふまでいい、。Rotario- 
Klubo “主さして現在burguoに屬し、そし 

て會貝の活動盡力によって實際的目的な實現 

建設すみにあるさ云はれてゐる。此の國際團 

怡が今迄多少に注意な拂ってゐても、Esper
anto な實際充分利用してゐないこざは.彼等 

niembroの中に比較的頭の固い連中が多いさ 

いふこミにその一因がめろであらう二ざは否 

めqでわらう。一昨年東京でその大會が開炉 

れたが、Esp.は口に上らなかった樣でめる。 

一船通譯無しで（:L汉わざわざ二三ヶ國語に 

印刷して配布しなければ了解Iて貰ふニミが 

出來ない間接的な會によく我慢して來7： tの 

1.ざ、Esp-isto （Iわきれみでめらう。しかし 

それも熱心なら同志の細なら注意による組織 

的ななヵ.好機伶を捕へての宣傳により、そ 

の目を開^ 出したcその經過“：

オランダの土地.曲;國仲裁裁判の開かれる 

平和の殿堂のめろさ二み■ハーグに於て.9月 

阑際ロータリー第一回歐洲地方會議が開催さ 

れた。咒ヶ國から800名の代表者が之に參加 

しア:〇さて之よりさ亠DresdenoのIlotario- 
Klubo の sekretario でめる Von Frenckell 
領事（二以前からEsp,に热心で、Esp・なロー 

夕 リー會議に取り入れみ莖動の委員會に力む 

そへてゐ'f:〇且此のkluboの membroであ 

みEsp-istoが一つの團結むなしており.此の 

一團の同志の盡力に依り.英國のdistrikta 
prez. Marder 法學博士及び英國 rotaTĴo-dis- 
trikto の ĉefsekretario の Blair Bisb 氏が今 

年の第二十二回の〇xfordの大會に招待され・ 

丽氏さも大會でエスペラントの好印象を受け 

て來ておった。さて我等の同志 Von Fren- 
牛el】氏はその時丁度ハーグに滯在してゐた 

Ĉe氏なrotario-sekretariojの會合に招待した。 

其處に（エ20ク國の代表者が參加しておつ丫:。 

投糜によって示されたさニろによるさ・出席

エスペラント

者の略3分0 2（!英語を話し■（尤もBotario 
運動“元來が英米がしこなのである。）その 

他に極く少數の人々が分みに過ぎむかつ仁 

が・獨逸語、佛語.伊■太利S§. Nederlana語 

が許されてゐた〇 Von Frenckell氏は此の機 

會も捕へて・Pastro Ĉe氏を・一同に紹介L、 

JL Ĉe氏がEsp.で挨拶をする;こ在•一同か 

ら許可を得た。そニでCc氏は早速しゃべつ 

たこニみ・出席者はその話しが容易に了解さ 

れたので、驚-、の目を睜ったそして協議の末 

Ĉe氏を全大會に於て演說させる二ミになっ 

?3〇大會の當U Sir ^lardcr氏はCe氏な紹 

介しnu分がo^fordで受けた好印象を語っ 

た。引績いてĈe氏は全出席者の前で演說な 

いだニろ、耳を胆ぜんばかりの拍手喝采が 

卷3起った。何故なら全部出席者がKsp.む 

知らないのに係らず彼のしゃべった內客を了 

解し得たからである。此の事實は殊に此の 

Konferencoにごって、重大性を持ってゐ亢の 

でめる。その理由は歐洲の如き各國語に長じ 
ておる出席者からなミか\る會議に於ても・ 

言語上の困雕障害が橫っておって、若しもそ 

の演說が卬刷されておらない際は全べての演 

說け二つ乃至三つの國語I二通譯しなければな 

らないさいふ狀態でちったのである。（Ŭ本人 

なビがいくら耳ぶ欹て、待ってゐて—何時 

迄たってもn本語に飜譯してくれつ二ないの 

は勿論でわろ。）:〇 Ĉe氏の試みは大きな 

反響な與へ.後に出された多くの阈々からの 

此の會議に就いての報告の多くが.此の言・語 

上の試みこ、Esp.の重要性について注意を促 

してゐる。

シカゴに於けら今年度の大會には15,000 
ものrotarianoが出席したが、此の大會に於 

て、Sir 'darder氏の報告さハーグに於けみ 

かの興昧ある賓驗壬に剌戟され、Esp.も护 

議の際に使用を許す決議なむしむ。1931年の 

6月には、亦ーストリーのウィーンに於て口 

ータリーの國際大會が行はれる筈で.約レ 

6000名の參加者ある見込である。それで坏の 



議會期間Partro Ĉe氏のエスペラント講習を 

ウィーンに於て開き■之に興味を持つもの（I. 
[I由に出略出來らやうにしようていふ計畫が 

なされてゐる。又英國のロータリー俱樂部間 

の講演巡回旅行にĈe氏を招聘せんかこの協 

議もわる。兎に角く他の械!に比してEspe
ranto に對してobstinaな尖端の國アメ V力 

や・古いものをより强く保ちたがる老大國イ 

ギリスに勢力を持つロータリー運動にEsp・ 
が導入されらこざは!?ぶべき現象であみ。國 

際語エスベラント仕口一日さ世界の就會のあ 

らゆろkampoにその歩を踏み進めて行く 〇

ザメンホフの聲

吾等のMajstroのvoĉo 4・蓄音機のレコ 

ードに保存。此の報知は世界中のEsaistoを 

して.“それは本當か?！''ミー膝寄せさせち 

價値めろものだ。此の通告は最近我が學會に 

も到着したが.;この次第は次の如くであち。 

Barcelono の Sabadell氏C言・語•委貝:（エ Zamen
hof 0 VOĈOも保存しておろ唯一の蓄音機仙 

简も所有しておったさ:わ、I.C.K.が最近そ 

の複製について同氏ざ交港もfinr:結果、 

Kataluna Federacio の eksprez.でちった 

Gili Norta氏にその取扱ひ及び賈驗を委託す 

らニさになった。卽ちSabadell氏は此の價 

値めろ遺物たろ般筒の權利を今迄保ってゐた 

が、遂にその複製を、Kataluna Esp-Federacio 
fi身が此の事の一切を取扱ふさいふ二ミにし 

て同意したのでめ去。技術上で此の仕第任可 

成I朴雖であみらしい。!-C.K.はその後の發展 

について後報するざ云ってゐみが、兎に角く 

吾々はSabadell氏の賢明ねろ讓渡を巽ぶさ 

共にその成功を館首して行っものでめ"

新しいZamenhof街
チェッブスロバキアのBratislava市の代表 

者會議にて今度新しく出來たStratojに夫々 

名をつけわが.その中の一つの第八囲街に對 

してuDr. L. Zammhofn H t名な與へちこ 

iざかった。

北方の輝き
Itekta Metodoごいふざ先ず誰れもがCe・ 

metodoな》頭に 浮べるだらうし、Ĉe-nietodo 
ざ云へば Andreo-Ĉe, Morariti, Sinha の面々 

に指を屈する。"さきにデンマークに於ける 

Morariu氏のĈe-nietodoによる講習の成功 

も報道したが、更に瑞典に於て最近Morariu 
氏のgvidoの下に多大の効果を收めた。卽 

ちNorrkdpingミ しiekdpingざの兩市に於 

て交互に講習を行った。初等講習3•中等講 

習2.その他學校の生従の講習2.合計7つ 

の講習會をgvidiした。出席者.大人20〇帛. 

（內50名敎員）子供200名。講習者一般にĈe- 
metodoに對すみ興味の.人だ:〇ものがめち〇 

新聞紙が色々書｝立て、ゐるが.その一つに 

「……その敎授法は分り易く.而も此の方法 

で敎へられたtのはいつ迄I記憶に殘ってゐ 

ち。」

各國報道
イギリス

ロ ンドン しa Nord-Londona Esp.-KInbo 
主催の通常の狀況。月.2〇名（初）。火・18名 

（初、。水ヽ1〇名（初人】6名（上級〉。木・15名 

（初）。金.20 名（初 Ĉe-metodo）.12名（初）。 

11.初等。仲々盛なものでめる。

フランス

リヨン SFPE の Prez. E. Archdeacon 氏 

はMartiniĉreごいふ職業學校の公式講習で 

成績僵秀者に對して200法の賞も與へた〇

北フランスEsp-ista聯盟の總會は しille 
に於て十一月九日に行はれる筈。その會に於 

てしKのG. AVaringhien氏提出の次の題目 

に就て. Esp・で討議が行はれる。「苔語の地 
方化（方莒化）:吾々（工〇$代後れの方言ざいふ 

もの、復活も許さればならりか。」 

スエーデン
Kinina・Ĉe-metodoの大規模な满習行は 

ろ。講師は大學講師!I. Seppilc氏。出席者 
250名.內30名（二敎員で、90名は小中卑校の 

生徒、講醫はGvidantoの天才的手腕にあづ 

かつてカ扌丿り・且陽氣なものであつ了:。 

ポーランド

第四回ポーランド大會IAlzに於て.9月 

20-21[Ĵ 〇參加者300餘名に上る。第一日、遠 

足・開會式・餘興。第二日。分科會（TEKA. 
UEA. "Laboro" 學牛）、labor-kunsido 
（XXII!萬國大會の準備等々。）

来ーデルランド
I^ejnlunda-Vestfalia Esp.-Ligo （Reヾelo）の 

年一冋の會が1〇月5日.ラインの邊りの美し 

き町、Diisseldorfで開かれ化。集まるもの次） 

都市からの150餘の同志。夕刻講演おり。 

Bultin 氏:言・語上の問 8fi ： Kladika kaj popola 
lii增ヾ〇.''又Dorman n氏は“發音學者ミして 

のZamenhof”ミ題して述べた。

ドイツ

Gohlis-Dresden】〇月5日、秋祭り〇今年の 

festoは全部于供が行った。年少の女炉“ I山 

Profesioj nさいふ劇で.如何にして彼爭が遊 

戯もし・唱歌を歌ひ乍らEsp・を憶丸みかな 

見せて吳れた。festoも通じて子供が如何に 

Eyp."功・みであちかを充分知ろ二过な得了二
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ScKerer氏の宣傳旅行

——各地にあがる歡聲——名古屋より——長崎まで——

立士民! Scherer氏の名古屋に於ける講演 
〜口屋會は名古屋新聞社後援にて怒ロ午 

後7時Xり中京高等女學校講堂にて行けれた。 

先す名古屋新聞社柴田主幹の講演に次いで 

Scherer氏のカリフオルニアの商工業に關す 

み講演.通譯は三输義明氏.聽衆は講堂にめ 

ふれ非常な盛會でかった。後直に同社會議室 

で歡》!會。

［皿占帯!待ちに待たれたScherer氏（よ豫宣 
旧口 "I通り23 ロ午後〇昨9分四H市驛着、 

同志5名に迎龙られ直に市役所訪問戶野市長 

其他を訪問の後四H市一流の料理屋に案內す 

ろScherer氏は靜岡の高橋氏直傳のニホン語 

を御披阵に及ぶ、所々見物の後會場に充てら 

れお市立圖書餡に到る會場は市長學務課長・ 

市立商工裏修举校職員生徙70餘名其他一般聽 

衆續々つめかけ离場立錐の餘地なく・岩腰氏 

の開會の辭に始まり喜多川氏、南氏、林氏等 

の熱辯についてSchererの講演・終って歡迎 

晩赛會.一泊の後翌苗日朝7時13分發紀伊技 

島に向ふ。（碳部氏報）

24 H午後〇蚯2分長鳥驛着・紀 

北實踐女學校艮小林留木氏始

め同枝全生従に向へられ直に町崔訪問、夜 

は長島小學校で講演會.實踐女學校生徒さ愉 

快な時を過1翌日午前8峙人津に向ふ。

' （南氏報）

I・ ヨ兀日午後5時1S分豫定の如く 
ア 津 Slinger氏共に來津•植村.中村. 

中大路、宮川・御池氏等に迎へられCtLlĈ中 

犬路氏病氣の爲御于息代理）直に中村總三氏 

宅に到り旅裝なさJ夕食後は同志の歡迎茶 

話會翌026（!京都より參加い:同志ご共に琵 

琶湖巡り夜はteatraĵoを見て翌27日早朝京都 

に向ふ。（中村卯三郞氏報）

27日朝京都着風間.吉田.西川三 

氏に迎えられカニャ書店に行く・

同志の案內で日活.千filinfabrik〇歷訪. 

夜任島津製作所樓上の誌演會、ハ木日出雄氏 

の「エスペラントの實用性に就て」に始まり 

本野精吾氏の「近代建築の本質」.後Scherer 

紀伊長島

京都

氏の力Vフ亦ルニアの風物に關すみ話な及ホ 

リリッドに就て.通譯“風間.西川兩氏會場 

定員の300名を突破して鳥津製作所で心配す 

ろ。2汕は奈良見物の後京大學住集仰所にて 

歡迎rekta metodoに就ての話しおり會す 

みもの400名。（風間氏報）

|扉网29「］午7後時より龜岡町公會堂に 
朋 使 て開催、京都日日.丹波每□、人 

類愛善新闖社各支局の後援にて頗ろ盛會。

プログラーモ

開會の辭 遠藤直三郞

エスベラントの沿革 犬崎勝夫

世界に於けみエス運動現狀

小高秀雄 

日本人过エスペラント 伊藤榮藥 

挨拶ざ幻燈映寫 Scherer
30日早朝直に京都を經て犬阪に向ふ。

（エス普及會報） 

不師30日午前8時48分スリンが一氏さ
K馭共に大阪梅田驛に到着進藤商店に 

旅裝を解き共同处災の初田氏.犬朝、夕刊大 

阪ヽ人每を訪間ゝ夜.O・E.S・の美津濃食堂 

に於ける歡迎晚餐會に於てOrganizo de 
Esperanto-kluboに就て一時間餘り黙辯を振 

ふ。進藤氏宅に宿泊.31日東商業及天王寺商 

業學校を訪問し南加洲の商工業に就て講演. 

進藤.西田兩氏通譯、夜は7時站分から.J・ 
〇. B. K.から「英語は世界に共通すらか?」か 

放送・進藤氏の內容あみ名譯にファン（I感嘆 

し同志（［その度胸のよさに敬服せられる。直 

に8時牛より大每講堂にて「映范の殿堂ハリ 

ウッド」も幻燈入で說明する。西田氏通譯. 

緬いて石井菊三郞氏の「エスベラント界の現 

狀」村田正太博士の「國際文化ミエスベラン 

ト」の演說並に鐵道省の「四季の日本」の映 

寫あり聽衆約300名、石井氏宅に宿泊・口月 

1日山中君同伴府廳を訪問しロスアンヂエ丿レ 

ス市長よりの親書を呈す。午後ほ大阪時事訪 

問、夜實業伶葩の講演會で南加洲に就て語る。 

弓山氏通譯.演說終了後直に10峙12分の急行 

で門司に向け出發.同講演會・には「ラヂオ・
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トーキー.エスベラント」さ題して淺井惠倫 

敎授の講演並に石井氏の演說がおつ了:。

（〇. E・S・）

fili !北九州EsP~istar0の有志に-ド關迄 
万\ 肘I迎へられたScherer氏は2日夜大 

分會館にて幻燈會を催し三口は朝力・ら地獄廻 

リをし例に依ってあらゆる物にカメラを向け 

ろ。午前口時半より別府高等學校の招きによ 

り同校講堂にて全校生徒の前で来國の地理的 

事情に就て1時間半許り熱辯を振ふ通譯は麻 

生氏、午後4時よりに龜の井ホテルのハーロ 

で所謂Interna parolado五（1$より歡迎晚餐 

會更に7時よりアメリカ橫斷旅行没談.一夜 

を別府に明し翌4 口午前福岡に向ふ。

（麻生氏）

=5 nzi Scherer 氏來み。4 ［］夜は S-roj 
幢严許りでPrivataな晚熒會も催し歡 

談に時を過す。尙福岡名物の水焚むす、め 

Scherer喜ぶ。翌夕けカフェーブラザルにて 

oficialaだ歡迎會〇 Schererエスベラント宣傳 

法に就て】時間餘り緻け樣に喋る。幻燈な披 

霑して會を閉ち・翌G日大牟田に向ふ。

尙5日に任來ないざ思ってゐた和期の同志 

Nico Slinger 來た〇同夜はSchererの歡迎 

會•のタなのでSlingerをも招待したが風邪氣 

味だからこの事で來なかった。全阈の同志 

よ!10月£7ロより11月7 口迄12日間に4ケ國 

人（人數5人）來ぢ.さすが吾が俱樂部員達も 

今度許り（工目を廻す。福岡の町遂にInte一 

nacia urbo さなる 〇

■"二基田| 6日午前17時42分福岡より到着。 
へ于 Slinger氏は病氣の爲罷岡市の江.

门氏宅に滯在.午後市內.二斯聞社訪問夜七 

時より公會堂にて「映畫の殿堂ホリウッド」 

「無人の太占より現代のカリフォノレニア」の演 

題にて幻燈會.觀衆無慮400効果10〇% 6琲 

よりGes-anoj許りにて茶話會.席上例に依 

って&hcrer會の組織兀他に就て艮講一席. 

鉞に愉快な集ひであった。會・長宅に引きめげ 

てからも覩日迄（？）babilado.翌7日午前10 
時23分同志に送られて名殘惜氣にĈapeloな 

打振りながら長崎に向ふ。

e 11125 ! 曲の Scherer ざ Slinger に 7 日午

!後3時32分の急行にて長崎着、小 

憩の後4峙より艮崎餐大講堂にてドイツ語で 

「國際語の現狀」に就て講演後7時より俱樂部 

晚姿金場大徳園に到り茶碗蒸に舌鼓を打ち午 

後8時より茶話會に移り1時間餘りのEsp・ 
movadoに眦ての意見の開陳夜は高原氏宅に 

ifUo 8日長崎高商成隣會館にてお茶の倉靑 

木效投始め學生2〇名參會、カリフォルニアの 

話をすら。午後4峙より葛原.柿田、古仙野、 

則元、辻、帆足諸氏ご長崎名物シウホ•ク料理 

を富貴樓にて味ふ。タ"6哇半より長崎市會 

議事堂次のプロク•ラーモにより長崎口 B新閒 

社主催の講演會

現代生活ミ新間

H 本

映菽の殿堂ホリウッド 

通 譯

務社蕃を語ら

則本社長 

濱野裁次 

Scherer 
植田敎授 

羽天氏

9日に所々を見物、1〇口愈々去り難直思ひ

を殘してH本ん後に上海に向った。

その後のペレル君忙

新來のブノレガリヤの同志Ilief氏

下閱!OJI21U別府から門司を經て下關 
よビ-に來た。同地のS-anojの案內で 

關門口々新聞社か訪ひ市內で例の寫眞な責 

な、翌22日は下關梅光女學院を訪れrrofeso- 
rino Mackenzie の翰旋で te-kunsido を催す〇 
Ciuj geinstruistojが出席い:から人し了:もの 

でおつア:。仟後厲講演で全生徙のEspcro合 

唱に依りKonscrtoが始まりFerai reも得意 

なざニみな歌って聞かせ後旅行談をやみ。同 

夜i文長府町の同志野原氏な訪りー泊翌［|ハ幡 

に向ふ。

八幡
十月二十口八幡の松蕖宛に別府か 

ら一枚の葉書が舞込んだ.これが 

北九州にgranda sensacioを惹き起したペレ 

ル君訪問の丽振れであつ讥。

二十三!］午後・ト關まで出迎っに出ア:ハ幡 

の白:Hミ共に八幡入りし,直ちに新聞・让訪問 

街上宣俾をやり同夜找八幡エス會で北九州 

Espdtojの歡迎會に臨んだ。出席者17名頗る 

盛大た•った。同會に泊る。

二十四日午前ハ幡中學に於て全校生徒ioso 
名に約一時間講演:松渠通譯）三十分間エスベ
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S-ro Itief kaj lia

fraŭlino ĉe

Nagasakl Esp.-klubo

S-roj Scherer kaj

Slinger ĉe

TEIKINE

FILMFABRIKO, KIOTO.

S-ro Scherer

ĉe Beppu-Stacio,

Kiufiiu



ラントの說明をI.殘りの時間にVojaĝaj 
aventurojを語“午後は戶畑市、明治專凹 
學校で講演約一時間半。（松葉通譯）显初の三 

十分なエスベラントの說明こし次の三十分間 

に棟々の買問を引受けて二れに答へた。以ヒ 

甬回共地圖ざ黑板ミを用ゐての興味わる話し 

振り（［極めて好い感じも與へ、大いに宣傳の 

効果をあげ仁c更に彼は八幡に引返して小學 

校で誹演（松葉通譯）。一 11に三ヶ所で講演し 

亢のであみ。同夜も八幡エス會に泊り翌二十 

K UI!午前中小倉師範で全枚生徒500名に對 

して講演（白石通譯儿明専でやったのご同様 

な方法で二時間やる。師範の校長（・护力♦ソト 

レット氏からKsi）.な孚ん仁事があるがその 

後慾心にやらなかっれ、め、ベレルのムふ事 

が少しもわからなくて甚だ申譯ないがニれを 

機會に再び热心に舉習すろこミいレル及び 

全枚の學生の筒に誓ひ松葉の通譯でベレルに 

もその意を傅へた。晝飯を御馳走になり校掩

F-a uol ★⑷月 27H15 時 Peraire （I § 椎迄 
柚网I bicikloで出迎へア:秋山氏に同伴 

さŬて着禍、同夜任滯在中の宿であった江口 

氏宅にて歡迎倉な開く.窗口午前中G竹屋博 

止の招待'で九人病理敎室4•訪問午後は褪高に 

演說に出かけた。

★山日18時長崎からアルガリアのIlief氏は 

令孃同伴來福直にKestoracio Brajili 〇で歡迎 

會、29ロ16時20分別府へ出«319時から27時 
迄S-anoj （I Peraireざ共に街頭に立ちて無 

葉書を賣"：3〇ロ折柄の雨で一兩Hご苛二め 

られたPeraire （エ遂にtramvagonoで久划米 

に向った。

q翻・I知〇ロ午後7時陰地着雨犬の爲市 
!△宙不I內見物の口朝出發の途中柳川町に 

立釣り近藤氏の好意に依り例の如く路上宜便 

に彷め小生同道大牟田市に向ふ。C勇氏報）

★ IJ!卅一口久留來の同志勇君の先導にて柳 

河町むら同志近藤君も尋れ午後五時大牟田着 

植田會長宅宿泊。翌十一丿［一日午前人牟山毎 

1!新聞社も訪り大牟田警察署に到り同志岩尾 

署條に面緘 警官一同な集合せIめ喘木おの 

通譯にて約五分問激勵演說みなI書父の暇も

よりペレノレ君の故鄕でめ〇 Bordeauxのvino 
で健康を祝された。午後は小倉の米町小學咬 

で講演（松葉通譯:後戶畑•苦松丽市で街上宣 

傳な■やち。

二十六日再びハ郦で繪葉書な賣り・八幡滯 

在の嚴後の夜か八幡エノ、會て Rekta Metodo 
の講義をしたが寶にうまいもの仁cその博識 

な二芒敎授法の巧な；ご特にその勢力の打〇 

ここけ實に驚奥に値する。ハ幡も主こして北 

九州に居る;さ四日であっかが、其間寸暇を 

人惜んで宣像に勉めT：4U敬服の至であい 

北九州——少なくこL四H間常に彼ざ行動を 

共I二い:八幡・小倉の同志（I彼から學んだ所 

が甚た•多かつ7:。彼又僕誓の二5 a Eble 
vi estiis l：i unuaj, kiuj plej bone utiligis min. 
Mi estas tre ĝoja.nざ云ってゐ了:。かくて同 

夜に八幡に最後の夜を過して二十七H朝早く 

福岡に向っわ。（松集報） 

なく私立三井工業學校に口動車!み馳ぜて午後 

〇時卅分より一時五分まで荒木君の通譯にて 

シペリア冒險旅行淡な演じ多大の感激を與へ 

た。同君の宣傳に熱心な事に“當地の同志も 

ほこほこ感服、ぐたぐたざ疲れるまでに二き 

使はれた。越へて二H午前十一峙中川君に途 

中まで見送られ無名の一靑年に同伴ぜられて 

熊本に向って出發した。後で判明し汇が此の 

親切む靑年復發作的の狂人だったざ知れて植 

田會田“非常に心配せられた位であったC 

W云 ★10月24Ŭブルガリアの同志!Jief 
ひ购I氏は令嬢同伴來崎25H夕・歡迎晚签 

會沙Hは高原氏矢上別莊の松茸狩.27ロ午後 

四時牛より長崎ち人にて柿田敎授通譯にて旅 

行談を試み200餘名を澡悅社しむタは送別會. 

28 ロ午後2峙禍岡,、。

★S-ro Feraier "11月3日午後3時半三角を純 

て有明丸にて市外茂木港に到着50 km の坂 

道なー氣に乘切って俱樂部高原氏邸に到着タ 

食後新聞社•訪問、當夜初等講習會貝30名に挨 

拶しむ。4日夕俱樂部歡迎茶話會名同君のお 

險談ん開く 5 口はエノ、ガキ賣り6日1午後時 

技崎丸にて上海へ。

累計108全國エスペラント會一覽1°，）

吳 エ ス 伶 吳市中通五丁目ニニ 關 ロ释 夫

前橋エスベラント會 前橋市南曲輪町五五 今 井富

神宮皇學館エス硏究會* * 三重縣宇治山田市外皇學餉悄華寮 北 岡 正

〔訂正〕早大エス 會 東京市外野方町下沼袋138舟崎ハ即方 池 川 淸

オリエンタ•エス協會 大阪市東成開中道町八九の二 大月政男方 兒鳥壯ー
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東京

——各 地

★ルート女史歡迎會ーー會場雖で 

新宿病院の'山田氏の御言葉に甘へ

て同病院內の犬倉間で丼一杯宛で氣焰をあげ 

た會する£のアレキサンダー其他40名・岡本 

氏の司會に依り淺山聊士の詞話、，レート女史 

の旅行談の後、淺田博士のパテーベビーに依 

り九州大會に出席する事が出來た。小坂先生 

にお話花願って會をrflvr:〇

^Arĝenta Kunsido----- Fondinto の大橋氏の

渡支中にもか' わらず多數のboD-hunioruloj- 
aĉulojの出席を得・益々盛會.今後"每週土 

は日2時より、但し第2 土はHに限りタ7時よ 

り銀座松屋附近明治製棄2階で開催.多數同 

志の出席を希望する。

★15日（1S-ro Iliefを迎へ二十名餘の出席に 

て大娠ひ。・

★Mita vespero開設——最近各地で定期に會 

話む主眼ごしア:命が開かれ.それぞれ効果を 

あげてゐるので慶應エス會でもか、ろ會を開 

設しMita vesperoご命名しT:〇集會は每月 

第一 土曜日午後7時より三田明治製菓喫茶部・ 

三田附近の同志の參會も熱累す3〇

（慶應エス會） 

★東高エス盒 十一月ハ•九兩nに直る第五 

回記念祭に際し俄然猛湮動も試みた本會はハ 

月は大講堂に於て宜傳劇上演九日はVerda

報 道一

Ĉambroさ圖書資店により良好なろ成續农收 

めた。先づ八日に會員の手により上演!れた 

宣傅劇は束高エス會員江上・山本兩君の合作 

にむろ u Uraŝima Taro ° duakta komedio で 

最後にTagiĝoを合唱L幕。此の劇はハ日上 

演され仁他の六ツの劇の間に堂々さ伍して喝 

采裡に終了した。觀覽吿800名は本校生徒の 

みで劇に一般公開を許されなかったのは實に 

殘念であった。此劇は第一幕第二幕の大部分 

H本語花用ひ興味深さ內にneesperantistoj |： 

Esp.のideoな示すに効果わり前後十五分間 

二十數回の嵐の如き拍チを以てへ迎られ成功 

裡に終了。十四Hの劇評會に於ては脚本の巧 

致さAktorojの曲熟な賞锻されたが宣傳が辛 

辣でめった所に學擁會さして難點があったが 

宣鱒在•目的 い お會合に（Iふさはい、劇さ云 

へやう。此脚本御希望の方は東京府下中野雜 

色42/高橋孝吉宛に郵券5銓封入申込めば同 

脚本の含まれた同會機關紙附錄の送附駆受け 

られろ。

— s I老巧淸水、中村、殊に新進鈴木ル 
+琢!中心芒して平塚エス會の活動は 

tre viglaです。11月より初、中、硏の三紐の 

常設講習會、ゆく® く任二の會を當地に於け 

る一種のKultura movad 〇の中心过したい希 

望です。（河合氏券）

大阪エスペラント界近況

大阪に於けちエス詔運勤の活動機關厲今で 

に我が大阪エスペラント會くOES）が唯一の 

やうに思はれる。

OESは秋の總會も十月十六□午後六時半 

より大江ビルで開いた。

OESの敬愛する辻利助老の議尺の下に次 
の如く議事は運ばれた。

（一） 前委貝西田君の俞計報告

（二） 委員六名の中三名は任期滿了につき改 

選西村.伊藤、藤間の三君當選。

（三） 會則變更（委員會提案）

代「總骨任全會員の過牛數の出席な以て 

成龙す」な「全會員の三分の一の出席を以 

て成立す」に改正。（OESの總會は今ま 

で出席者不足のため四冋し流會ざなっ 

T:〇全會負の三分の一は眠れる會Hが相 

當かちので實際に於て（［過牛數も意味す 

ち）〇

B會費年六拾錢也な半年六抬踐也に塑更 

1年三回又は四回機關誌歿行の件。

時機尙早r理由は分らない）、印刷費・ 
紙代の像算の捉示のない粗陋む提案等の

理由から大部分け不賛成。

その昔“Pio皿〇”を獨力發行してゐ 

た山中秀男召が委員會にはゐあし、倦怠 

期におろOESに新機運隹持らさんざし 

て意氣込んでゐたが巳むを得ず撤回。

（四）Schererの來阪に際し特別準備會設置 

の件（委員會提出）

特別委員會を設ける:工は會務も述避す 

〇安月給取根性仁ざの理由から否決されろ 

（尤t現委員找安月給取ばかりでろみ）十 

時散會・出席者十九名。（尙OESの一言居 

士川崎君（壬早慶戰见物のア:め上京中につき 

當日"缺席してゐた）。

OES （I Semajna Kunsido 花毎週火薩 H 午 

後六時半より大江ビルに開いてゐら。出席者 

け七、八名に過ぎな、、が極めて眞面目な硏究 

會で目下 Krestomatio の Artikolo pri Espe
ranto な讀んでゐる〇 ）

十一月十II Xり向ふ十日間大江ビルで初等 

講習會を開く二ミになってゐろ。

（OES委員會報告）
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翌館
9月20日熱心な同志でおった伊藤 

・一郞氏は東京北里硏究所に入る事 

になり送別會を催し出發當H任同志6名棧橋 

に見送る。 ®

・蔑桑正吾氏の;t候補 當辿エス語開拓苦の 

同志は10月5ロより二旬に亘る函館市會議貝 

選鸚に立候補し・多數の同志（エ連U連夜の演 

說會に「高桑氏のプロフィル」の粗下にて“エ 

ス語ミ高桑氏''「エス語の本質■使命、世界 

觀」を說かみ、結果40票の差でmalsukcesoに 

終ったがエス語宣傳の上に全市民に呼びかけ 

たヵは大なるものであつ仁。

★10片25日來々軒にて懇談會を開く會するも 

の7名.新方法に依り秋季講習.會話伶、例 

會・新開にエス語にて記事揭載の件等々を決 

め話題つ3ず23時近く散會•尙河邑、高桑、 

井上氏宅の火曜會話停にて日本戯曲集を共同 

エス譯に着手すc （函額エス會）

熱心なみ同志碳部氏の盡力に依り 

同市警炭署長以下30名は11月6日 

より一週間エス語講習を受けた。

★同市內羽津病院にて任看護婦中の希望者30 
名に講習中。講師は學會會員平野利助氏。

四日市|

★エス普及伶より派遗されし井上 

照冃氏任先づ九月九ロより十八日 

の十日間に亘り桐生に於て講習會を開催し 

Ĵ:〇申越者四十名を越へ頗ろ盛會であった. 

尙同氏は浦和・朿京に共に一週間の講習會を 

開いた。受講舌は各十名づつ頗ろ悠心であっ 

T:〇
★同じく普及會講師廣瀨武夫氏は廣岛市にて 

十月上旬より前後二回短期講習も開き、受講 

者は各三十名づ、。受講者仕市の有力者多く 

今後の發族が期苗:される。H下吳市で活躍 

中。

^Scherer氏の講演會仕十月九日午後七時よ 

り龜岡町公會堂で普及會主催。京都B々.丹 

波至U、人類愛善の諸新関社支局後援の下に 

にぎにぎしく開催された。十一時頃閉會。 

★普及會幹事伊矗榮藏氏に目下京都に恒久ヱ 

ス講習所な設置すべく奔走中である。先づ手 

始めに各中學高等學院女學校等を校艮の諒解 

を得てエス語の必要等に就き巡回講演中でわ 

あ。（エス瞽及會報） も

审 却 *24 0符氏來京.夕方から中原氏
、可 宅にてbonveniga kunsidoを、集 

るもの30名時の過つのむ忘しア:。中原氏宅に 

一泊翌朝中原氏.風間氏に見送られ出發。

（風間氏）

山田
★神都エス會にて口11月より每土 

曙夜7-9時.會話中心の研究會な 

開く事に決定.指導仁南晶世氏.尙神宮皇學 

館にても最近エス語熱が高まりエス會の設立 

も見るに至った代実者仁北岡正氏。（ 

・に月:日神都エス會（1神都希望館に於けろ 

パザーに際しエスペラント展覽會を催す可く 

目下準備中c f

h肚白4キ日★大垣市縣立第二工業學枝に 
啓号穴坦I於て去るlibionよリ帖口迄 

每日午後3時より2時間京都の同む柴山氏も 

願ひ同工業學校の敎論宮保、中島二氏の世話 

にて初誓講習な開く 27名熱心無缺席にて終了 

す。犬部分の聽講者戊工業學校の敎職貝.同 

地商業學校及小學校敎師各數名あり大垣市綠 

化の珮かしき!agiĝoさなみ。今後研究會開 

催の理定。

大津
10月22［］タ京都より中國の同志符 

氏來津・大津エス會員はGastejo 
に訪れ Verdu atmosfero に浸り Gjaaj horoj 
を過し^〇タけ市內なPromenadoをし記念 

撮影もなす。尙同志任持に旅程も變更し尙一 

夜を大津に明し翌24日多數同志の見送りも受 

け比叡山越單身京都に向つr:〇

杯 计 】〇月26日歸國の途にめろ符惱武氏 
上 "丄（I當地訪問一泊、翌口同志の案內 

にて出雲大社へ參拜直に長崎に向った。

大牟面 十月七□艮崎の同志田崎君阿蘇山 

Zz±ra!登山の歸途來訪・植田會長宅一泊。 

翌ハ日三池港及四山炭礦坑内見學午後艮崎へ 

歸鄕。

十月十七H長崎醫大淺田博士來訪植田會長 

邸一泊。同邸にて晚赛會後博士自ら御撮影の 

中津一別府に於けろ九州大蒔のパテーベイ 

ビの映裁披露博士のエスベラント解說わり尙 

當地の同志鹽山氏撮影の物も映寫.快談、十 

二時散會。翌十八日午削博士任大牟出警察署 

にて法替學に関し一時問半エスペラントに關 

して一時間半の講演めり午後東京へ御出發。

【表紙版畫解読】 時將に冬。きらぴやかな 

秋の衣を脫きすて萬物（［皆眠りに落ち再ぴ來 

らん春あ持ってゐち。

此の亞は凋落の冬ざ榮枯盛衰の人の世の姿 

ね序髡せしめるものでめるが.此の心情は艮 

作者のみが知ろ。「果て知れa闇の小徑・病弱: 

に喘ぎ.暗鬼に行き暮れて大木の根元に庇護 

も求ち夜明けを待ってゐる」のでわるが闇の 

彼岸には何があみ仁らう。悲・喜•哀•樂! 

將又死?それは作者にもわかり兼
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Aktoroj de Ia 
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多事なりし1930 (I 
過ぐ彳亍く。はみばみ歐 

米より口本に旅裝を解 

きしのもの彼の地に遊 

ぴしもの、歸朝.或ひ 

は學ぶもの、歡迎會・ 

送別會等々それからそ 

れへ開催し倦く二… 

知らぬ平和の圖士達も 

さすがに・ほっさしし 

了:氣持でわ"が未・

S-ro Scherer 
en Niigata
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・だ我々には本年度最 

後の行事ざしてザメン 

ホフ祭が殘されてゐ 

わ

また靑婁の志を抱い 

てその丿戍らざみに惜し 

く£散りし若き同志幾 

人.或ひは多年勞苦の 

そのみのりを充分見す 

して永眠ぜみ先驅者達 

吾々の痛惜に堪へざお 

の感新な3ものがあ 

ちc此處に更めて哀悼 

の意を表する。斯う・
略.
第

S-ro Pereire,
S-ro Ilief kaj lia 

fraŭlino
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・し孔幾多の貴亦" 

同志も失ふ每に吾々の 

せりばならぬ1ご學は' 
りばむらぬニミ・多端 

である世の失業苦は風 

家の疲雄であり、エス 

界消沈の大起因で却 

ろ。汽ざへ我々に課ぜ 
られた負檐が大なりi 
は云へ奮ひ立って之に 
當るべきでわろ。猪突 

狂進4避くべきも斃而 

後己の努カニそ我々の 

こるべき道であろ。
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講 習 會 一 覽 表

開催 エス 會 種類 期 H 時 間 用 書
受講 
者

講 師

H 黑無 電講 習 所 初 iu月ian-> 月水土 短講#プリ

ント
15 佐 藤

久 留來 明善 中 學 中 io月sい 水土1誌間 中等讀本 G 平田鬼丸

早 稻田 ェ ス 會 初 10月6日f31日
月水金

1昨間
短講書 40 大島義夫

同 中 今年中 火
アンデル•セ 
ンJ 10 柳出英二

同 窩 1〇月9日・> 木 雜 誌 10 大島義夫

大 阪藏 跡圖 書 館 初
9 月 20 ロ ー〉第 2 
第4木

時
7

後
り 
午
よ

模範練習藹 
本

15 辻利助

長 崎 書 大 // 9 月.8H->28 日 26 淺田 一

同 中 10月沙日-* ロンドン塔 淺田 一

大 牟W ェ ス 會 初 5月-*6月 火木2時間 30 岡3I啓基

同 中 8月一》9刀 同 Karlo 30 岡田啓基

學 會 初 1〇月 月 火 20 平澤義一

仙 塞 ェ ス 會 // 10月21日- 火金1临間 講 書 10 菊谭季生

前 橋 ェ ス 會 〃 9 J]ll H 火金2時問 講 書 9 » ・講

平 塚 ェ ス 會 〃 Ĥ月-* 火2時間 短 講 不定 鈴木淸

同 中 同 金2畤問 Karlo 15 淸水、中村.

同 硏 !同 H 2時間
Ling. .

Respondoj 不定 河合龍彥

梅光エス會 （1、關） 初 9 月!0H- 月木1時間 初等讀本 40 野原休一

吳 ェ ス 會 ff 10月10日->14日 3時間 短 講 40 償瀬武夫

名 古屋松 坂 屋 〃 9月他日一 月木1間 石黑講書 30 小林淳 
竹中治助

京 都高 校工 ス 會 〃 11月19日一 月火水木金 講 書 30 川村信一郞

同 中 11加 月火金
Stranga

Idilio 6 靑山成朗

宇都言 需農エス 會 初 11月25日70日 晝休30分 希望就議本 40 鈴和岛田

ilB 和高 校工 ス 會 〃 10月3い 木金の畫休
A・B・C de

Sen… 大橋秀俊

同 中 9月25日 火水の畫休
La Origino 
de J. Popolo 野上素一

學 會 〃 11月- 月木
Georgo

Daiidin 8 平澤義一

同 〃 1月f 金
I nterrompta 

Kanto 6 伊麗己西三

柬京塞督敎靑年 會 初 10月-】2月 月水金 短 講 12 平澤義一

I
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エス語敎授に於ける雜感
南 晶世

旣に御承知の局志もあちき思ふが・紀伊長 

島町紀北實踐女學校に於て“英語也全懸し・ 

エス語を必修課目さしてゐる。

さて本校任熱心なみ同志小林留木氏の創設 

に依ちIので.エフ、語が採用され了:のび當然 

の事であち。本科三年專攻科二年で本科は各 

學年共エス語は每週三時間づ、敎授されてゐ 

る。私は昭和三年の秋炉らエス語科を受持つ 

事に成ったのでめち。

痂習用や講習用のしの仕實に立派なものが 

曾富にちる。二の方而に於て任我々は滿足し 

てしよからうc然し殘念ながら正科敎授に便 

用出來る敎科書〔讀本）に到って（1眞に心細

レ・
Ĵt後我々は此方面の硏究か積まればなら 

ぬ。私（［只理想的の誼本が早く出現せん事を 

祈る。さてエス語敎授の成績は如何.それに 

は餘り誇って云々出來Q。敎材の不備もあろ 

うが.語學敎師さI.て全く私が無經驗の爲. 

豫期い・けの良成績を得る事は出來なかっ 

たが.英語のそれざ比較すればエス語敎授は 

たしかに有益である。

本校專攻科で任試みに隨意科ミして英語む 

課いだころ、エス語を先に敎へた結果.英 

語の理解力がよく實に良好の成績を得るに至 

った。二れに依り如何にエス語敎授が他の外 

國語を敎授する準備さIて利益めるかy理解 

されたのである。

我々のmopio1餘り遠くには無いやうに思 

はれら。只我々は眞面目に忠實に我々に與へ 

られた道も進まう。

學會よりお願ひ
會寶の切れた方に（I封筒に「前金切」の印を 

捺しておきましたからご•うぞ是非御拂込下さ 

い。・

每度申上げて居ります通り基本金が五萬圓 

になみまでは皆梯から頂く會費だけで經常費 

の遺繰むして行かなければならないので却々 

困難です。經常費の財源は只會費にのみおる 

ので此の取立二學會の重大な仕事の一つにな 

ってゐますが催促ミ云ふものはされる方もよ 

い氣持ではわりませんが.すろ力も決して心 

良いもので（Iわりまぜん。此旨御汲取の上會 

寶の切れた方は御拂込をれがひます。

★御都合の惡い方は御申出さへめれば御猶豫 

致すのですから遠慮な ＜御申出になって下さ 

い。退會やさち方"御一報下さい。

XXX

財界不況の秋に當ってエス界の活氣には目 

覺ましいものがわるが.然し之さて實質的に 

任人きな不安な持ってゐあc金•金・金!要 

（工單にニれたけであĴ5。雜誌な讀む二ミ仕常

——編輯後記ーー

幾多の困難に遇ひ此處に第四回目の.編輯を 

了へア:。本年度のR 〇.誌任一面より見れ（エ 

編輯上の混亂時を過したわけにもなる。

此處に於て口分自身を顧み。四ケ另も獨專 

的編輯隹績け滿足の行く様なR〇誌な産出 

に新鮮な活氣壬刺戟ミを讀者に與へ"殊に 

O.R.誌の如きけ海外の狀況（I t i Xり國內 

の運動狀態に關すあ記事に數頁を嘗て、讀者 

の輿味な鼓舞してゐみが之を每月讀むだけで 

も諛冷にさっては大いなる心の櫃でおみ。工 

ス界の狀況を知らずしてエス語•も口にすみは 

恰も都伶の繁雜な交通網を知らずして避地の 

乘合自動車の便?を誇らにも似て將にEspe
rantujo のkamparanoであち〇新しき年の陽 

の出ミ共に奮起せられ學會■の活躍がよりよく 

圆滑に行く樣之を支持せられよ。

內地報道係よb
★締切任每月十五B限りの二ざ。（但し一月 

號任十二月十日限り）

★帮道記事は四百字詰用紙一枚以內の二ざ〇 

（但し特別の記事は此の限りにからすづ .

★講習會報告は各瀏に該當せざみし匕のは採 

錄ぜす•〇エス會一覽表け從前通り緞行。

・寫眞版原稿ははつきりし了:しのを送られた 

し。取捨は編者に一任ヨれたし。

し得なか・ったニミね。淺學の身を恥ち・ざるて 

の僭越さを。如何に不肖な編輯苦でおリしか 

を。只諸氏の寬大むみ御批評にまかせみ。
池袋にて無花果居士

- ----- ----- ------ ~-^**~****
★VENUSO :忘年會さして拾二月廿六日（即 

四金nSH）午後六峙より同所にて晚餐也共2 
せんさす。多數御出席を希望す。



ULB

萬國エス大會出席こ各阈のエスベラント同志 

訪問が唯一の目的の歐羅巴脚行の先鞭をつけ 

た快男兒林好美君の愉快な旅行記がでた!

j歐羅巴親類巡り11

林好美氏著 長崎薯大敎授 淺田博士序 定價95錢稅8錢 
四六利340頁 寫眞版60個及地圖（アート紙ER刷）入 

表紙——綠星色クロース美麗

世界中を步き廻るのにエスペラン“ト語仁冇 

ては不自由てはないか?淋しくはないか? 
心細《はないか?

さいふ質問任我宀が耳にタ口のできる程聞かされてきたキマリ文旬だ。我々はその 

度每に意氣浩然ざ答へた。「我"の同志任全世界の隅"に散ばってゐる。我々仕每口 

二れらの同志过手紙のやりミリをしてゐる。我々同志間の友情厲絶大でかろ。我々同 

志（エ未知のもの芒雖L 一应國境を二尢て相會すら時に（±十年の知巳の如くにむみ。感 

激の嬉し淚を流しちってよみ二びおふのだ。淋 いゝビ;ろか二“程氣丈夫な;き任な 

いよ。眞の心の友が獲られなければその園の首葉に精通してゐても心細い:i ;の上 

むしさ。」さ。 ,-
世界を跨にかけた审のない我々が:：ういった口幅ったい斷言をしても議論好む對宇 

を納得させられみだろうかつ俳し二れ迄は對手を首肯させるだけの材料がむかったか 

らこういふより外ないった。

本書の出現した今は事情は一變した。我々は千言萬語を盡くすよ 
りも無言の儘本書一卷を手渡して靜かにこういへばよい.「君よ. 
君の疑問は本書がどいてくれるよ」ビ。 ・

■p スペラントの偉人も感じエスペラントの友を尋りる以外に何の目的をし持たす 
亠 右手に旅行鞄左手にカメラな携へて瓢然歐羅巴む廻ってきた林君の旅行記がで 

に 獨逸に手紙の友も訪りアントワープに萬國の同志芒握手し英國にエス宣傑行脚な 

試みた愉快な旅日記であみ。しかも文章輕妙にして隨所に各地の人悄奇習な探るニミ 

を忘れなかった著者の菲は一讀卷をおかざらLめお程の輿味津々たちものでめる。

著者の書葉・・ …120日に亘み旅行中自分でホテルに泊ったのは唯の6晚に過 
ぎまぜん各地におち親類以上の親友は爭ってまで私な泊めてくれま い:。今當時の日 

記を顧みますにビの一日も感激でないものはおりませんc歡寡でないもの"めりませ 

ん。ゴの一頁もわまりに幸福過ぎます。めまりに有難すぎます。

一人で甘い汁を吸ってをいて狀って居るの（I利己主義だ。二んな誹を受けても私（I 
辭まれません。今回この愉悅惑激の日誌の粹を集めて「歐渥巴親類巡り」なろ名のも 

过に出版する所以はそ二にめります。……』

紆舗 毀日本エスペラント學會發行8^13^1
i4<rm マ・吊订・



嗾务學會取次洋書目錄
★洋書は如何なる場合でも前金註文でなければお送り致しません★ 

、ノ ー 洋書の値段は每月變動があります ——

»••…此處に無いのでも在庫してゐる物もめりますから

• 御希望の書物“往復葉書で御照會下さレ.......

【新再

★Vortoj de Cart,エスペヲソト學士院長〇此 

敎授の論説全集,勁拔模範の筆致,尙加mem 
ĥoftagoか記念する爲同敎授署名付のもかり 

ます。部數僅少故御希望の方"至急。書留送 

料共1.66 .......................署名なし-410(6)

★Palaco de Darĝero.妖艷 Pompadour 夫人 

の轡愛為藤 Payson氏譯 贅澤本。 

•.…:...........................:.........................3.10 (6)

★Historio de Esperanto. Ed. Privat 著，二 

卷に分れEsp.-movadoの歷史も詳說す〇 Erp
isto 必讀の書。上卷1.30 (4),下卷3.10⑹ 

★Vendreda Klubo. Dietterle 博士の編纂にな 

リヽV・ しippmann の しingvaj Respondoj de 
Zamenhof (二關すみ意見其他...... 1,25 (4)

★Idoj de Or£eo.おむじみの H. J. Bulthuis 
の瓜作) ..........................2-30(12)

★Pro IŜt&r.處任アラビヤ，時找紀元前Luy・ 
ken力作の人衆文藝。............. 3.65 (8)

f 書 J| -wwww^
定價!108料匕) 

★Saltego trans jarmiloj.原作界の麒麟兒 

Jean Forgeの傑作，奇想天外 ....285 (8)

★Abismoj,構想の奇，描寫の妙,行文の輕 

Jean Forge出色の傑作〇 .................

............... 上製 2 30 ¢6),並1・55 C4) 
★Kursnlernolibro. Ed・ Privat 著，久しく 絕 

版になってゐたもの，再版出ず,講習會用好適

.............................................................. 0.40 (2) 

★Kompleta Gramatiko.御待ち兼れの本書愈 

々多數着荷。....... ................210(8)

★Zamenhof - Radikaro. Zamenhofaj Radikoj 
に關すも垠新にして最も科學的な硏究。Za
menhof の著作全部を研究せるもの。3・10⑷ 

★Stranga Heredaĵo・ しuyken の大作，興味津 

々人物躍動。••:.................... 2.85 (8)

★Internacia Kantaro.世界各國あらゆみ國々 

の有名なみ歌のエス譯。:...................

.................................muzika eldono 2*30 (6) 

............................................... tekstaro 0.80 (2)

ザメンホフ博士澤蕃害

★Eunda mento de Esperanto. ........... 0-55 (4)
★Fundamento Krestomatio. Esp,模範文集。

..............................................■................1.30 (8)
上記ニ書長らく品切れで御迷惑を懸けました 

が愈々澤山着荷致しまい:。

★Aldono al la dua libro de lingvo internacia・ 
世界で最初にエスペラント語で出た本の複製 

品.................................. 〇-25⑵
★Rabeno de Bafiarafi.ハイネの小說ミ Galoni 

Alejĥem の Gimnaziano ....................045〔4)
女La Rabistoj.獨文豪シルレノレの劇、ザ呼士 

晚年の老熟の筆.................... 〇-80 (4)
¥La Revizoro.露文豪ゴーゴリの喜劇譯筆輕 

妙眞に專劇中の白眉................〇-70⑷
^ifigenio en Taŭrido.ゲーテの傑作、第四回 

萬國大會で上演せちもの...........〇-70⑷
*La Batalo de V Vivo. 英文豪 Dickens 作 

のhumorplenaな小說ザ博士の筆陵わり....

杯................................. 0.55 ¢4)

★Andersen Fabeloj I及］！.おなじみの丁抹

アソデルセンのお伽噺...........各0.80⑷
*Marは・波蘭閨秀作家Orzeszkoの小說最 

近には映畫化され7:............................ 130 (6)
★Rakontoj el Biblio,聖書物語……030 ¢2) 
^(Lingvaj Respondoj.ザ博士のなし伫贯疑應 

答も集めたIの.................... 〇・55 (4)
★Proverbaro Esperanta.世界の粹な集ウ7:エ 

ス語諺集....... .................... 〇 7〇 @)

★Georgo Dandin.世界的喜劇作者モリエーノレ 

の傑作............................. 〇・45 (4)
^Originala Verkaro.ザメンホフ博士の諸稱 

の雜誌へ寄稿した物、离國大俗での演說・諸 

方へ出した手紙ヽ詩歌の大集成眞にザ博士を 

愛すちものは諛め........ 75〇番民盘総

^Predikanto.聖書の中の一章....〇!〇(2)
★Eliro.聖書の內出埃記...........〇-30 (2)
★Levidoj.聖書の內レビ記...... …〇3) (2)



wwvww> /|\

★Vera Historio de AliQ.珍らしい支那の飜 

譯もの.(Revuo 7月號の新刑紹介にあリ)

.............上製1.03 (4)並 080(4) 

★La vila mano.エスペラント原作畀の大家 

Bulthuisの作和蘭國民の生活を題材さL詩の 

如き名文..................上製.... 330 (15)
★Sivaĝi.17世紀の印度の王樣の物語筆者は 

甲度の若きエスペランティスト……0.85(4) 
*Du Noveloj.ハンカ・リー文學の代表作 家 

Maŭro Jokai の小說二篇...........045 (4)

★Kio povas okazi, se oni dancas surprize. 
Fritz Reuter の小就、納入.........020 (2)
^Perdita kaj retrovita.故エス學士院長 Boirac 
博士原作喜劇.......................0.10 (2)
★Reĝlando de rozoj. A. Honssaye 作の美く し 

い夢の樣な物晤.譯はP. Champion. 0,20 ¢2) 
★Tri angloj alilande.英国三人男海外旅行奇 

談抱腹絶倒........................ 0.55 (2)

*Karlo・Priv砒博士の諛本用小說.中等講 

習談物に好適...................... 0.25 (2)
★Bulgara Antologio. ブルカ・ゝ)アの名作詩、 

散文集・作者の寫眞入.............1.50 (6)
¥E1la intima libro de Verdurbaj Esp-istoj. 
Ada氏等ブルカ♦リアエスベランティストの隨 

筆集................................ 0.30 (2)

★Koboldo Ondra.小年、森■淼の鬼、赤い小 

旗の透惑------風變ったお伽噺……0.15 (2)
★Malriĉa kaabo kiti gloriĝis.ポーランド大 

統頭マサリック博士の一代記......1.10 (4)
★Aventuro de Kalifo liarun Alraŝid.アラビア 

夜話よりの一篇Cox將車譯......0.15 (2)

★Atta Troli.獨逸の詩聖ハイオ、の長篇詩・譯

者は Zanoni ........................ ................ 0-80 (2)

★Garbo・ フソレカ♦リアの Asen Grigorovの風

作詩................................0 20 (2)

^Barbra.英文曜に名をわげ了： Jerom k.
Jerome 作の一幕劇............... ,〇55 (2)
★Nevo Kici onklo.獨文豪 SchUler 作三幕喜

劇 Ch. Stevart 譯................. 0.20 (2)

★Hundo parolanta.道樂息于の遊學修業.親

から金を卷取つ7:罰厲?喜劇..... 025 (2)

診,wwwwv^

★Aventuroj de Lasta Abencer&文〇. Gravado 王 

朝亡明時代の软語 ...............…0.15 C2)
★Bengalaj fabeloj.好評だった Sivaĝi の作 

者の第二回作品……•:…........... 0.55 ( 2 )

¥ Junulino el Stomyr・ スエーデンの農村の 

物語詳細は九月號の新刊紹介......0・85 ( 4 )

^Viktimoj. Julio Bagh/の原作、ハ月新刊 

紹介の物愈々到着 ............. 250(4)
★Rompantoj. Valjcs の Monologo 五篇を輯 

む.身振の寫眞入................. 0.35 (2)

★Ooi ridas,鬼も笑ひ出す樣な話を集めたも 

の故笑ひ了: くない方には禁物......0.30 (2)

★En Okcidento nenio nova.世界の讀書界を 

風魔した「西部戰線異狀むし」エス譯......

...........................上製 3.59 ¢10) 
★Ribelemaj virinoj.昔の支那婦人の悲慘な生 

活も物語る史劇.................... 025 (2)
¥Du majstro-noveloj.曾て Heroldo de Esp. 
に連裁されて好評な博い：Stonaの小説ニ 

篇...........上製2.10 6)並製125 (4)
★Ĥodinka. "レストイ作寫眞入…0.30 (2) 

★Karl Marx. Karl Mar!の傳記ざ彼の著作

..............................................................0.35..(2) 
★Morto de Blanjo.鑛山勞働者の生活も語る 

ロシア語より譯........ :...........0.35 (2)
早Ru鼬 stelo. SAT 發行…........ 0-80 (4)
★Udila legolibro. D-ro Kabe 着讀本、小說、 

小話會話FI用文な收む初學者必携…0 70 (4) 
-^Fatala Ŝuldo.過去を通視すみ不思議む婦 

人の力、因果律の巧なる小説化……1.10 (8)

集----- ------ .

★Tajdo.エス文埋［知名の N. Hohlovの詩 

集■心の高調冷•詠じたち四十篇……065 (2) 

★Krioj de V Koro,雄辯界の一人者 Grea 
kampが靑券の詩集 .............0.15 (2)

★Malriĉa en spirito.原作界の大家 Bulthuis 
作の二幕劇........................ 0.30 (2)
★Rompantoj. V alj «がバロモロナの蕭國大 

會で自演して好評を博い沛白五篇〇・35 (2) 
★Amfitriono. Mo.iĜre作の喜 劑•めごもは 

すさぬ御用心...................... 055 (2)



★Kiel akiri bonan stilon.エス文上達法知名 

の作家Zanoniの一家言.......... 0 03 (2)
^Esperanto per instruaj bildoj.ホテル郵便 

局、停車場.男女服装の部分品等實地敎授式 

20x26cm.の大版 ............. 1.90 ¢6)
★Supera Kurso de Esp.高等エスペラント敎 

科書ざして評判の莒語委員D-ro Drehcrの著

..............................................................0.55 (2) 
★Franca gramatiko. エスベラント書きのフ

ランス語文法敎科書............... 0.55 (4)
★Naŭlivgva Etimologia Leksikono.エス英佛 

獨等九箇國語對照語源宁典........ 2.00 (6)
★Esp. Grammer and Comentary....... 1,90 (6)
^Oficiala Klasika Libro .................... 0,40 (2)

用 霍

^Beonemann エス瑾辭典.............. 210 (4)

^Bennemann 獨エス辭典.............. 4-35 (8)

4*Cbristaller: Esperanto ...................0.55 (4)
★Ekzerci!〇 por supera praktika kurso de Esp. 
會話な主でしたもの中等講習に好適........

...............................................................0.45 (2)
★ChristaUer 獨エス辭典 ......ノ…650 (8)

★Millidge エス英辭典 ............. 440 (6)

★Rhodes 英エス辭典.............2.10(12)

*PetIt Cours Premaire.......................0,30 (4)

*M8upin佛エス辭典 .............1.80 (8)

早Vortaro de Esp., Kabe.................. 0.90 (8)

科學社尊宗敎其他

★Evoluo de Telefonio.電話器の發逹に就て

押畫入..............................0,55 (2)
^(Laborĉarto. .........................................0,12 (2)
★ta Bulgara lando kaj popolo. K restatiofr 
著Bulgarujoの歷史.風俗.國悄等を語る…

.............................................................. 1 20 (2)
Evangelio de Horo.赤い聖書.... 0.80 (2)

★Elementoj de fotografa optiko.寫眞術用初

等光學.多數圖入..................0.35⑵
★Monadologio de Leipniz,ライプニッツの單 

元論・譯は故學士院長Boirac博士…0.10 (2) 
-^Sendaĝereco de Fra neu jo. 歐羅巴の？T 和に 

就て佛聞西前大統uS Ilonnorat氏の言・......

.............................................................. 0.55..(4) 
★Etiko・クロポトキンの「倫理學」SAT發 

行................................... 1.00 (6)
★ABC de Sennaciismo. Sennaciismo の入卩ツ 

書.................................0.30 (2)
★For la neŭtralismon・........................ 〇・18 (2)

錢切手四枚をそへて左へ。長野市菰池巾，竹KORESPONDA FAKO
★U. S. S. R.:—K-do T. Ilteger, Ufe, ul-Zen- 
cova 204/4 dez. iis. L. PM. PJ. Esp. gazete

★Japanujo :—S-ro J. Urubino, ĉe S-ro Joŝida 
1V-4, Mikaŭa-ĉo, Kanda, Tokio. L. PI. kci.

★Japanujo:-S-ro Z. Kusuda, Akaoka-maĉi, 
Koĉi-ken, dez. koresji- kun fervoraj espistoj 
escepte japanojn.
★Ceクルソの見本4枚，注意三枚,講習報告 

一枚む講習指導者にわかちます。希望者は2

★Ni legu.................................................050 (2)

^Naciismo............................................. 0,65 (4)
-^Proletaria Kantaro............................ 1，25 (4)

★Krimnologio.犯罪小說好きの邦人必ずや讀 

むべき眞而目む犯罪學の講義......085 (2)

★Vojo al scienco de estonteco. .......0.30 (2)
¥Vojo de formigo kaj disvastigo de lingvo 

internacia. .............................................0,35 (2)
^Aŭstralio.オーストラリア風土記.多數の 

寫眞地圖入の貧澤本............... 3.40 C6)

★Nur volu! .........................................035(2)

¥Je la nomo de I' vivo

★Inicado Matematika ........................ 0-35 C 2 )

★Analiiika Gĉometrio Absoluta. 科學書少き 

エス界に輝く幾何詳解二部よりなみ........

.........................二册で 4.60(12)

｛航務沼

內藤吉。

Fotistoj. Mi serĉas seriozan interŝanĝon, 
kun fotistoj lertaj pri politiko,

tekniko, scienco, arto ktp. Bonajn fotografajn 
filmnegativojn mi alestas I Cefe mi bezonas 
bildjn pri maloftaĵoj, kompensonte per aliaj 
fotoj au poŝtrespondkuponoj,

skribu al
ヽVilly Espenhayb, Apitzschtrasse 26, 

Wiederitzsch b- Leipzig (Germanujo)



★收載語數

三千五百餘

待ちにまたれたŜLOSILO出づ!

學會

編纂 宣スペラントの鍵囂囂
大さ一各國語ŝlosiloミ同一の菊判四分の一大 表紙共36頁僅良紙印刷 

十部45錢・五十部2 EI、百部3圓50錢

（但十部每に送料2錢添付の事.送料なき時はそれだけ部數で差引ます）

容 見

■kciポ。馆费稅 
akir!厦传すも 
aklam'!歙邛れ戌农心 
aĥu•〇面耿;う 
akomjnn^i伴£;仲奏す$ 
akordo調和;和音 
akr*a紋、 
akrid•〇 经 
akrobaVo轻衆刖 
aks・〇 M 
akriom*o 公理 
akfo CWM;公文審 
aktita能動的な 
akto/o伏俺 
aktuali現實の ヨ 
akurata畤偶雜讦の 
akuŝ*i分娩する 
akufa C®Ĵ3性の 
akuz'i借祈する 
akuzativa日的格 
akvf〇 水 
Qkvafort,o尙図他版 
akvawi・〇水彩您 
akvan•〇水枚館
«!【呵・•…へ厂…に 
alarmi警袈す 
alaŭdo皱雀 
album'〇
albumino歩白質 
01（1*0〔普〕アノレト 
aVdon•〇 FHMWft 
al€ro並^賂 
alegori•〇 誌喩 
alen・〇妙计 
alfebcVo ア严ファペ岁ト 

a層。海探 
algebro代鬆學 
alfa他の 
曲。他に;保らすんぱ 
aligatori アメ ， カ的 
alkal（i）*oア少カン 
alkohoFo 朋 
alkovi 小g?問 
alnxmak#o 年監

アノレバム

振欝口座

東京11325番

【助】少"talmenaa 
almozi 
a^o 飙〇 
alfa高い* 
altareo 帑壇 フ 
alterni交替する 
alud*iほのめかす 
alumeto 烧寸 
alun1〇明豪 
am,i爱す;惡す 
amafa にがい 
ama扌〇热團 
amatolo 好卑家 
ambasadofo 大便 
ambaŭ【助】兩方ビ“ 
ambici'〇 野心 
amboa*o 粽砧 
ambrozfo神の食物 
ambulanco坍戦病院 
amero澱粉;糊 
amen【血】アーメン！ 
omflbro 旃棲0 
amfitoatr'〇 回形卿遏 
amik'〇友途 
am‘in（Tuin'i 御びみ 
amnestis 大椒 
amortizi値逍すも 
ampleksi 大3,協力リ 
amuleto 孩符 
amuz!娛します 

-an-【昆】圜醴の一員 
anakronisma 0$ 代錯規 
analisi分析すわ分解すら 
a!也!og'〇類推;類似 
ananaa^〇バインアッブノv 
anarkia欽政府双儼 
a nas,〇家鸭 
anatomifo fi?制學 
anekdoto 一口碗逸あ 
aneksi併合する 
anemono ア・ 毛・ 

angiTo うな 丫 
angFo英画人 
anguTo短隅

く  7 一

用物
tuiĝel,o 
animeo 
ankaŭ

天使 
炙魂 
【助）••・・も亦 

ankoraŭ【助】未は更に 
ankfo轻 广 
anonc!吿げる 
anonimh匿名の 
anscr*o ・ 為 
anstata&【前］

说い【足】現在分胡 
autagonfifo 反野岩 

antad【前】ロカに;以前に 
anteco アンラナ曲角 
anticipi先行する 
antikvaa古代の 
antipatii 媳惡 
antipoda對瘵人 
antologia〇詞埔遠文轸 
antropologia 人頓爭 
Anunciacio御吿;抑吿祭 
anus1〇肛門 
aort*〇大砂最 
aparalo器Ĵし我盘 
aparta離れた,別の 
apartimenfo 居 Jf 
aparteni fiiすら 
apati•〇冷淡，秋或曼 
apelacii・痉祈す 

apenaŭ【助】辛じて【摂】］ 
aperii現仕れ6Lすもや否。…」 
apetito 金慾 
aplaŭd*i喝釆すら 
apliki威用すも 
aplomV〇,秦怨自若 
apogiよbかゝらす 
apologo狮戒的篦話 
apologii 府解 
apopleksia 卒中 
apostati背欣せる 
apostoKo 使徒 
aponrofo省字符 
apoteko 
apoteoz*!機め视も 
apozicii 列松

エスベラントの運動 

の總本部!nternacia 
Centra Komitato de
Esp.-Movado で最近 

新しく編纂した各國

ŝlosilo に準據して同

ICK から Japana ŝlosilo
編纂の依囑をうけた學 

會編輯部ではその文法

の部を小坂先生にお願 

ひしその辭奧の部は京 

都帝大醫學部エスペラ

ント會に依賴して編纂 

を了し.先月末植字準 

備屮の處今回完了發賣 

の運びになりました。

たヾこの「鍵」は日本 

向きに編纂したのでそ 

の收藏單語の數も遙に 

多くして三千五百餘語 

を入れてあって簡單な 

字引の用をなす。

宣傳に大いに御活用 

を乞ふ。

1®日本エスペラント學會發行3£ 柬京市牛込區

新小川町3の!5
〔縊話牛込（34） 54 1 5 SJ



本邦でm
出版の学 取次書其他目錄（蘿腰

個同送t 
★ザ博士演説集（カニセ版）...........oeo 4
★夜の空の星の如く （同上和譯）……〇-80 -6 
・ザ博士演就集（佐々城氏編）...... 〇-30 .2
★我國におけみ外旬話問粗ミエス語…0・60 4 
★心の片隅.................... ........〇-50 -2
★詩集花束........................... 〇・8〇・4
★綠の星に憧れて.................... 1-20 -8
★新覺王（エス文）..................〇-30 .2
★想夢（エス文）..................〇-20 .2

根回送蓟

★ ノヾ成和エス辭典................. 430.18
★模範エス會話.......................120・4
★3T端マルタ（吹造文庫）............. 0.30 .4
★カルロ（四方堂版）................0.23 .2
★ザメンホフ（ドレーゼン）梶氏和譯..-0.85 .6
★悲慘のごん底黑川氏和譯........ 0.80 .6
★嬰兒殺し（山本有三）............. 030 .2
★父歸ち（菊地寬）..................〇.30.2

0.50 .2
•••1.00 .3 

會 話 ビ 辭 書 ............. 〔普及版D 0.65 .6〔上製〕0.85 .6
綠星光下の地球、旭舁ら富士山の二榔わり。 

（男女別申出の事）各1枚75錢送料各2读

1.50 .6

够日本語エスペラント小辭典（三髙）［普及版］（（値下）） 

兪模範エスペラント獨習（秋田•小我共若）〔普及版〕- 

令日・エス®支。英
❸エスペラント絹ハンケチ

★証幣•藥品名彙（南江堂版）（見本ぜ蠶欺墜木町） 

陀:醫亲學エスペランチスト必携

・グラシャ
炉罰藤澤古雪原 
尤蹈畑•村上共

價20錢 

稅2釵

エスペラン 卜 年賀狀
來春使用の年賀狀あ錢賣します。官製はがぎに芙麗なる綠色の木版盘（霜木氏作）にFeliĉan 

Novjaron, 1931,謹賀新年.年號及び宣傅文等の文字にて二度刷り。

★印刷に制限がありますから豫約を募集します。締切は十二月十日 發送（I十五日より。

同志の方へ或ひは同志でない方への即賀狀にも有意義に御利用出來ます。

★黄價（送料共）25规につき50錢¢5杖以下取扱:Iず）必ず勵金にて御注文の二叽

締切迫る（均月15日限り）至急申込和! 

BULTENO de Internacia Scienca Asocio Esperantista. 
年1團1?錢。Scienco方面のエス運勤の鳥瞰本!SAE協會會報に 

て。年四回我行菊判本文16頁。詳細仕前號參照されr;し〇

外務省事務官 神吉正一序 法垂;金 井博治編

改正走價九抢錢

送料二綫

◊四六牛裁〇 

百ハ十八頁 

クロース上製

〇手頃にして內容曹富便利にして實用的なる小辭典芒Lて次第次第に根强き歡迎も受 
けつっあり。 ゝ 迂翌

（1）本辭典收むろ所H本語一萬一千c （2）エス語枝文法簡短なれ區單語も知る 
事に依り問因解決すc （3）本辭典仁人部の和英和獨辭典に比敵す。

【取次書店】東京堂一栗田書店

東京市外野方町新井未 來 社掘替束京六七〇九參

〜

I?；U歡日本エスペラント學會
振替口座 

東京!1325番



Ŝ5日本エスペラント學會發行圖書其他
ェ・スペ
エスペ

新撰工

ラント捷 
ラント講 

ス和辭

最新,最良の躅習書..................A1.03

外國語な知らQ人の關習誰義錄...... 0.50

語數一鮎五千餘■譯語正確、索出至便…0.69

エスペラント講習用書 

エスペラント短期講習書 

エスペラント初等讀本 

エスペラント中等讀本 

エスペラント發音硏究 
鮎字エスペラント文法さ小辭典 

エスペラントやさしい讀み物 

愛の人ザメンホフ 
リングヴィ・レスポンドイ

文法敦科書き讀本壬もかa.................. 035

犬・な活字で要領よく編輯し化...... 0.20

抓繪入程度低く小中學生にも適す……0.30 

興昧深き讀み物數十篇を收む........ 0.30

エス語發音上の疑問な氷解す........ 0.30

盲人用拓習書兼字引................. 1.00

笑话廿二篇を對譯詳註し興味橫溢……0.10 

エス語創案若ザ博士の偉記........... 0.80
ザ® 士の言語上の解答な蒐む........ 0.59

エスペラント對耀詳註!g書

1・ マ テオ・ファルコ 「カルメン」の作者メリメの名篇..... ••0.35

2. イ ネ詩 情熱詩人ハイネの詩敷十篇......... ••0.40
3. 魔 法 ザイデ，レの墟邊物語中の一篇....... ••0.40
4. 代 理 逋 一幕物抱腹絕倒さす程の大滑稽劇•… ••0.40

5. 愛 ある處神あ り 杜黔の短篇。附錄「エス學習書籍解題」1.53

6. レ イモント短篇集 「農民」で有名な波蘭文豪レ氏の短篇• -0.40
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秋田雨雀戯曲三篇............... ……0.40 2
夏目漱石原作西博士エス譯…………0.15 2
有鳥武郞原作東宮氏エス譯…………植字中

時•枝誠之論文 平岡氏エス譯…… ••…0.10 2

徑 
座 
曲

2
 3
 4

骸
倫
惜
日

な
氏 

骨

み

ド
し
外 起 の

跳
塔
ふ
源

エスペラント單語カード七百二十語に一々用例を示す........ 1.7012
エスペラント文彳列橐カードミ同一内容の本............... 170 8

エス 演 說會話 レ:ード小坂氏吹込兩面...........1.20 40（內地外65）
エスペラント|史箋正百枚一册.......................... 〇-23 4
エスペラント封瘢紙ハ十枚入ー袋........................ 0.20 2
エスペラント丰拭三越持製上等........................ 0.20 2

口オこ風;毀風俗エノヽガキ 四枚一組三色刷エス說明入.......... 0.10 2
婢 P 晋/甲桶（安全ピン止） 乙種（背虏用、 各（送料共）.......0.30 -
秣生早I丙種（安全ピン止特製）丁種（背廣川持製）各..................0.50 6

綠星カウスボタン（箱入一組） ......................120 6
綠 星 紙製綠地に白く「エスペラント」ミ拔く。十枚（郵稅共）..... 0.15
ー小1（『官 儘 の 2f I百枚以下無料（但送料卅枚每に四錢） 
無代）J-傅の来』I百枚以上百枚每に實仗送料共六十五錢 

進呈」I『言（Sのチラシビラリ［三百枚以下無料（但送料百枚每に二錢） 

い且得のチフノヒフ』I三百枚以上任百枚每に實冀送料共十錢

新小川町3の15 毀日本エスペラント學會ggftlTI



La Revuo Orienta——donata organo de Japana Esperanto-Instituto,
Ŝin^ogaŭamaĉi 111-15^ Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及•硏究•實用の中心機關

斂日本エスベラント學會

【東京市牛込區新小川町三の十五】【振替口座東京11325番】

目 的エスベラントの普及.研究.賓用

（a） エスペラントに關する各種の研究調査及其發表

（b） 雜誌及圖書の刊行等

（c） 講演會・講習會の開催及後援

（d） 其他本會の目的も達成するに必要さ認むる事業

Ha）普通維持員 年額2圓40錢（b）正維持員 年額3圓 

畲 費 ©賛助維持員 年額5回 （d）特別維持員年額10 01以上
I （e）終身維持員一時金10JB!以上

ノ心チ逝『住所.職業.姓名a辰カナ付）沧明記し會費 轻分も支拂へばよ 
入倉于禎（い。（振替送金最も安全）

/1.每月研究雜誌“La Revuo Orientaの配布むうく 

維持員企出版圖書の割引もうくるこさあり.

の 特 虫！］ 3.語學上の質疑具他一般の間合の返事をうく
ハI 4.宣傳の「桀」その他宣傳材料を無料でうい二5得

事 業

詳い、こざは直按お問合せ下さい

役 員名薄（五十音順）

聊民

理/ 

同 

同

同

同

同

菽曙氧象星畏

女大枚授 

中大玄投 

文 俺 

專大軟授

大石和三郞 

秋田雨雀 

上野孝男 

河崎むっ 

川原次吉郞 

黑板勝美 

小林鐵太郎

理 

:同 

,同

同

同 

同 

同

爵 文 博 理0

朿耶を長 

醫 博

盤 n
束

sa這技師

土岐善曆

西成甫

美野田琢磨

望月周三郞 

柳田國男 

小坂狷二

K事農祭校長 

同 法學士

BE冊注博男 

同 子 谢

大井學 

三石五六 

淸水勝雄 

井上萬壽藏 

穗積重遠 

三岛章道
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本誌購諛料（郵稅別）

學會維持員には

一部 111020

半年分 011.20

一年分 圏 2.40
無代頻布す

吧和五年I二”

編輯兼 
發行人

印刷人

龍翳用品｛裁,鷹滎
口淫弘弧I基本金專用東京32089番 發行所

-U fi U

瑕京市牛込區新か川町三ノ 一五 

大

粟京市神田ia三$町三，一四六 

高見澤保芳

井 學

（一 ほ 印 81 所）

東京市牛込區新小川町三ノ ー五 

歆日本エスペラント學®
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